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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČASTEJ 

  
 
Dňa: 10. 12. 2018.                                                                                 číslo: 13 
 

                                                                                                    Por. č.: 1  

 
  13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku 

určenom obecným zastupiteľstvom 
 
 

  

U Z N E S E N I E  č. 8/VI/OZ/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Častej 

v zmysle ust. § 4 ods. 4  zákona  č. 154/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s ust. § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

 
 

u r č u j e 
 
a) novozvolenému starostovi obce Častá Mgr. Robertovi Lederleitnerovi, základný plat, 

ktorý je tvorený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku – t. j. 2,20-násobok počnúc dňom 10. 12. 
2018. 

 
(výpočet: 954,- EUR /priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 
hospodárstve za rok 2017/ x 2,20 /koeficient podľa počtu obyvateľov/ = 

  2.098.80 EUR), zaokrúhlene = 2.099 EUR 
 

 

b) v zmysle ust. § 4 odseku 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 
ods. 1. Obecné zastupiteľstvo tento plat môže rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
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Dôvodová správa 

 
Uznesením OZ v Častej č. 17-III./OZ/2018 zo dňa 21. 06. 2018 určilo obecné 
zastupiteľstvo v súlade s ust. § 11 od. 4, písmeno i) zák. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov úväzok starostu obce v rozsahu 1,0. (celý 
úväzok).  
 
Odmeňovanie starostov je upravené v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  
 
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona 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 
Obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu.  
 
1) v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov  obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 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. hore uvedeného 
zákona.  Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  
-priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v  r. 2017 je 954 
EUR  
- násobok podľa § 4 ods. 1 podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000  je 2,20.  
 
2) v zmysle ust. § 4 odseku 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 
ods. 1. Obecné zastupiteľstvo tento plat môže rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  
 
V ust. § 4 ods. 1 citovaného zákona je uvedené, že : 
„Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu 
obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 
1.  do  500 obyvateľov  1,65-násobok   
2.   od  501  do 1 000 obyvateľov    1,83-násobok   
3.   od  1 001 do  3 000 obyvateľov    2,20-násobok   

4.   od  3 001  do  5 000 obyvateľov    2,41-násobok   
5.   od  5 001 do 10 000 obyvateľov    2,60-násobok   
6.   od  10 001 do 20 000 obyvateľov    2,81-násobok   
7.   od  20 001  do 50 000 obyvateľov    3,21-násobok   
8.   od  50 001  do 100 000 obyvateľov    3,54-násobok   
9.  nad  100 000 obyvateľov    3,98-násobok   

 
 
 
 
 

 
 
 


