1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi Mestskej časti Bratislava - Rača v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods.
2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. plat vo výške 2.522,- € od 1. januára 2012.

2.
Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava - Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača schváliť Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi Mestskej časti Bratislava Rača v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. plat vo výške 2.522,€ od 1. januára 2012.

3. Dôvodová správa
Na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača konanom dňa 27. decembra 2010 bol Mgr. Petrovi
Pilinskému, starostovi MČ Bratislava – Rača schválený plat vo výške 3,21 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý
zodpovedal sume 2.390,- €.
Štatistický úrad SR k 03. marcu 2011 zverejnil priemernú mesačnú mzdu zamestnanca
v hospodárstve SR za rok 2010, ktorá sa zvýšila zo sumy 744,50, - € na sumu 769, - €. Posledný
počet obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača uverejnený podľa Štatistického úradu SR k 31.
decembru 2009 je 20 548, čo zodpovedá 7. platovej skupine podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z.z. Na základe tejto skutočnosti bol k 01. januáru 2011 prepočítaný plat starostu na sumu
2.469, - €.
Dňa 01. júna 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Doterajšia právna úprava uvedená v tabuľke v § 4 ods. 1 zákona bola znovelizovaná v tom smere,
že bol znížený násobok určený pre 7. platovú skupinu (z pôvodného 3,21 násobku na 2,89).
Z novely zákona vyplynula povinnosť rozhodnúť o plate starostu do 30. júna 2011, inak by mu
patril len základný plat podľa § 3 ods. 1 zákona. Vzhľadom na uvedené MZ MČ Bratislava- Rača
uznesením č. UZN 75/21/06/11/P zo dňa 21.06.2011 schválilo Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi
Mestskej časti Bratislava - Rača s účinnosťou od 01. júna 2011 plat vo výške 2.467,- €.
Zákon upravuje, že
a) plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách (§ 4 ods. 9 zákona),
b) obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje (§ 4 ods. 4 zákona).

Podľa § 3 ods. 1 zákona prináleží starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona alebo
násobku podľa § 4 ods. 7. Štatistický úrad SR k 06. marcu 2012 zverejnil priemernú mesačnú
mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá sa zvýšila zo sumy
769,- € na sumu 786,- €.
Podľa § 4 ods. 1 zákona je starosta Mestskej časti Bratislava-Rača podľa počtu obyvateľov
mestskej časti zaradený do 7. platovej skupiny s násobkom 2,89, lebo posledný počet obyvateľov

Mestskej časti Bratislava - Rača uverejnený podľa Štatistického úradu SR k 31. decembru 2010 je
20 660.
Podľa § 4 ods. 2 zákona miestne zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Ponecháva sa doterajšie zvýšenie o 11 % schválené MZ MČ Bratislava - Rača.

Výpočet platu starostu
priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za r.2011

786,00 €

súčin s násobkom 2,89 (§ 4 ods. 1 zákona)
zvýšenie o 11 %
vypočítaný plat zaokrúhlený na celé euro nahor

2.522,- €

Na základe horeuvedených skutočností bude prepočítaný plat starostu na sumu 2.522, - €
od 1. januára 2012. Navrhovaný plat je vo výške presahujúcej súčasný plat o 55 euro.

