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 1.    
     Návrh uznesenia  

 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

a) berie na vedomie 

základný  mesačný  plat  Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava - Rača vo výške  

2 327,- eur určený podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 -

násobku zodpovedajúcom počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača zistenému na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republike k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho 

roku,   

 

b) zvyšuje 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača v súlade s § 4 ods. 2 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 16 %, 

 

c) určuje 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača s účinnosťou od 01. 

júla 2013 vo výške 2 700,- eur. 

 
 
 
2. 

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača  
 
 
 

odporúča 
 
 
MZ MČ Bratislava – Rača  

a) zobrať na vedomie 
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základný  mesačný  plat  Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava - Rača vo výške  

2 327,- eur určený podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 -

násobku zodpovedajúcom počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača zistenému na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republike k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho 

roku,   

b) zvýšiť 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača v súlade s § 4 ods. 2 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 16 %, 

c) určiť 

mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača s účinnosťou od 01. 

júla 2013 vo výške 2 700,- eur. 

 
 
 
 
 
3. Dôvodová správa 

 
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“).  

        Zákon upravuje, že  

a)  obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje (§ 4 ods. 4 zákona), 

b) plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách (§ 4 ods. 9 zákona). 

V roku 2012 MZ MČ Bratislava- Rača uznesením č. UZN 162/03/04/12/P zo dňa 03.04.2012 

schválilo Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi mestskej časti Bratislava - Rača s účinnosťou od 01. 

januára 2012 plat vo výške 2.522,- € (plat zahŕňal zvýšenie minimálneho platu v zmysle zákona 

o 11 %). 

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. 

Štatistický úrad SR k  06. marcu 2013 zverejnil priemernú mesačnú mzdu zamestnanca 



4 
 

v hospodárstve  Slovenskej  republiky  za rok 2012, ktorá sa zvýšila zo sumy 786,- €  na sumu 

805,- €. 

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 počet obyvateľov mestskej 

časti Bratislava - Rača zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. 

decembru 2012 je 20 068 (9 442 mužov a 10 626 žien). 

       Podľa § 4 ods. 2 zákona miestne zastupiteľstvo môže plat určený zákonom rozhodnutím zvýšiť 

až o 70 %. V súčasnosti poberá starosta na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva plat 

zahŕňajúci zvýšenie základného platu o 11 %. Vzhľadom na rozsah úloh starostu a náročnosť 

práce, veľkosť mestskej časti, zodpovednosť za výkon verejnej funkcie a dosiahnuté výsledky v 

uplynulom období  pri  vedení mestskej časti sa navrhuje zvýšiť plat starostu o 5 %, teda spolu 

o 16 %.  

Výpočet platu starostu  

priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za r.2012       805,00 € 

súčin s násobkom 2,89  (§ 4 ods. 1 zákona)       805,00 x 2,89 = 2326,45 € 

zaokrúhlenie platu na celé euro nahor (§ 3 ods. 1 zákona)       2327,00 € 

zvýšenie o 16 %                     2327,00 x 0,16 = 2699,32 € 

vypočítaný plat zaokrúhlený na celé euro nahor                                                   2.700,00 € 

 

Na  základe horeuvedených skutočností  bol  navrhnutý plat starostu na sumu 2.700, - €  

s navrhovanou účinnosťou od 01. júla 2013. Navrhovaný plat je vo výške presahujúcej súčasný 

plat o 178 euro.  


