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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

u r č u je 

Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava–Petržalka podľa § 3 ods. 1 a  
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. a v rozsahu úväzku určenom uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 589 zo dňa 24. augusta 2010 mesačný plat vo výške 4 214,- € 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 
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Dôvodová správa 

Na základe § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zák. č. 154/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) 
miestne zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 

Naposledy Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) o plate starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 
„starosta“) rozhodovalo 28. júna 2011 z uznesením č. 74 mu určilo mesačný plat vo výške 
4.154,- € s účinnosťou od 1. júna 2011. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí 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. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 
2011 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky predstavuje výšku 786,- Eur. 
Podľa § 4 ods. 1 zákona je starosta zaradený do deviatej platovej skupiny podľa počtu 
obyvateľov obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,58. Z uvedeného vyplýva, že 
minimálny plat starostu je 2 814,- eur mesačne. V porovnaní s rokom 2011, v ktorom 
základný plat starostu bol podľa uvedenej metodiky 2 754,- €, základný plat starostu sa zvýšil 
mesačne o 60,- €.  

Týmto sa predkladá návrh na opätovné prerokovanie a určenie platu starostovi 
zvýšený mesačne oproti roku 2011 o rozdiel medzi dosiahnutou priemernou mesačnou mzdou 
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 oproti roku 2010, t. j. 60,- € s účinnosťou 
od 1. januára 2012. Účinnosť určenia platu je odvodená od zmeny priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorým je koniec roka 2011. 


