
 

Dôvodová správa 
k návrhu na určenie platu starostu mestskej časti 

 

 

 

  Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“) v ustanovení § 3 a nasl. upravuje 

platové pomery starostov, pričom v ods. 1 stanovuje, že starostovi patrí 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. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona zaraďuje starostov na účely § 3 ods. 1 zákona do deviatich 

platových skupín podľa počtu obyvateľov obce a súčasne ustanovuje pre jednotlivé skupiny 

prislúchajúce násobky. 

Listom zo dňa 18.04.2018 Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach oznámil 

mestskej časti priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR, ktorá v roku 2017 dosiahla 

výšku 954,- Eur, pričom počet obyvateľov mestskej časti k 31.12.2017 predstavoval 26 869 

obyvateľov, ktorému počtu  na základe § 4 ods. 1 bod 7. zákona, s rozpätím od 20 001 do 50 000 

obyvateľov, prislúcha 2,89-násobok. 

V zmysle vyššie uvedeného patrí starostovi pre rok 2018 MČ Košice – Dargovských hrdinov 

plat vo výške 2 758,- € Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona, tento plat nemôže byť nižší, miestne 

zastupiteľstvo môže však tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.  

Na základe ustanovenia § 14 ods. 3 písm. j) zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení 

zmien a doplnkov, plat starostu MČ určuje miestne zastupiteľstvo. 

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia zákonov navrhujeme predložiť MiZ MČ návrh   

na určenie platu starostu MČ KE–Dargovských hrdinov od 01.01.2018 nasledovne:  

 

MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov  

u r č u j e  

od 01.01.2018 plat starostu Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov vo výške 2 758,-  €. 

 

V Košiciach dňa 20.04.2018 

 

Spracovala : 

JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


