
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa: 16.4.2015 
Predkladá: Ing. Ján Laufik 
Vypracoval: Ing.Ján Laufik 
 
Názov: Prerokovanie platu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta  
/§11 (4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :    
              písm.i) ..... určiť plat starostu podľa osobitného zákona / 253/1994 Z. z/. 
              písm.j) určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému  
                         kontrolórovi, 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

    Určuje 
 
Plat primátora mesta Podolínec od 1.1.2015 vo výške  1 862,-  € 

 
Určuje 
 
Plat hlavného kontrolóra  mesta Podolínec od 1.1.2015 vo výške 289,- €  

 
Dôvodová správa 
 
 Na základe § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest má Mestské zastupiteľstvo raz ročne prerokovať plat 
starostu resp. primátora  s pravidla, ak Štatistický úrad zverejní priemernú mesačnú 
mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve. Z informácií štatistického úradu je 
priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 vo výške 858,- €.  
V súvislosti s platnou legislatívou - § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa plat primátora mesta 
Podolínec vypočítava nasledovne:  
858,- € x 2,17 (počet obyvateľov od 3000 – 5000) = 1 861,86,- € =/zaokr./ 1 862,- €  
 
/Plat starostu odsúhlasený mestským zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa 
odseku 2 zák. 253/1994 Z.z. musí byť v zápisnici zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. / 
 
V rámci stanovenia priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 sa 
upravuje aj plat hlavného kontrolóra mesta Podolínec /podľa §18c  zák.369/1990Zb./.  
 
Výpočet :  
1,68 (počet obyvateľov od 3000–5000) x 858,-€=1441,44,-€x0,2=/zaokr./ 289,-€ 
 
 /V Platnosti je : Uznesenie MsZ v Podolínci č. 29/2014 zo dňa 28. marca 2014 a to : 
MsZ v Podolínci  
B) SCHVAĽUJE : 
10. V zmysle § 18c ods. 5 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra 
mesta Podolínec vo výške 30%. / 
Pre rok 2015 – 30% z 289€ = 86,7€ 


