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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČASTEJ 

  
 

 

 

Dňa: 28. novembra  2022                                                                                                               číslo: 13 
 
Predkladá: Ing. Vladimír Medlen,  kontrolór obce Častá                                 

                                                                                              

 

  13. Určenie platu starostu obce Častá v rozsahu úväzku určenom obecným 

zastupiteľstvom 

 

 
  

U Z N E S E N I E č. 7-VIII/OZ-2022 
 

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 

 

 mesačný základný plat  novozvolenému starostovi obce Častá PhDr. Mgr. Františkovi 

Kašickému, PhD., MBA, LL.M.  vo výške 2665,00 EUR počnúc dňom 28. novembra 2022. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

                     PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v. r. 
starosta obce Častá 
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Dôvodová správa. 

1. Právny stav 

 

Starostovi patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Za deň zloženia sľubu patrí 

plat aj jeho predchodcovi, pretože v uvedený deň vykonával funkciu starostu až do 

zloženia sľubu novozvoleného starostu. 

Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa počtu obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom 

podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú do deviatich platových skupín, ktoré sú 

spolu s násobkami určené nasledovne 

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-násobo 

Takto zistený plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Štatistické údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve 

je možné nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky 

www.statistics.sk, prípadne priamy link na zverejnené potvrdenie o výške priemernej 

mesačnej mzdy na konkrétny rok.  Štatistické údaje o výške priemernej mzdy za 

predchádzajúci kalendárny rok sú dostupné až s niekoľkomesačným oneskorením (v 

praxi obvykle v priebehu marca nasledujúceho roka), avšak starostovi sa zvýšený plat 

prizná spätne s účinnosťou k 1. 1. aktuálneho kalendárneho roka. 

Plat starostu určuje  na ustanovujúcom zasadnutí obecné zastupiteľstvo, ktoré ho môže 

zvýšiť až o 60 %. V prípade, ak obecné zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodne 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=3
http://www.statistics.sk/
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(neprijme uznesenie), patrí starostovi základný plat podľa zákona (súčin priemernej 

mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov). 

 

2,  Výpočet platu starostu od 28.11.2022 vrátane. 

 

2.1, Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                             

v roku 2021:   1 211,00 € ˇ 

2.2.  Počet obyvateľov 2 359 

2.3.  Koeficient podľa počtu obyvateľov  2,20 

2. 4  Úväzok starostu pre funkčné obdobie: 1,0                                                              

(Uznesenie č. 8-IV/OZ/2022 28.06.2022) 

2.3. Výpočet platu: 1 211,00 x 2,20 x 1,0 = 2 664,20 € 

2.4  Zaokrúhlene nahor na celé euro           2 665,00 € 

 

 

Častá 23.11.2022 

Vypracoval : Ing. Vladimír Medlen, hlavný kontrolór 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


