Výpočet platu starostu obce Jasenov
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. apríla 2015 prerokuje v súlade s
§ 4, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v platnom znení plat starostu obce Jasenov
vo výške:

Minimálne 1699 €
Maximálne 2888 €
Právne východisko: Platy starostov obcí a primátorov miest sa určujú podľa
ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Je dôležité podotknúť,
že tento zákon bol naposledy novelizovaný v roku 2011 zákonom č. 154/2011 Z. z.
účinným od 1.6.2011
Podľa dôvodovej správy návrhu novely zákona úprava reaguje na tabuľku, ktorej
koeficienty slúžili na výpočet základnej mzdy starostu, či primátora. Navrhuje tieto
koeficienty paušálne znížiť o 10 %. Ďalej navrhuje ponechať minimálnu výšku platu
podľa § 3 a § 4 a zároveň horný strop ponechať na obecné zastupiteľstvo, ktoré samo
bude rozhodovať, či obec prípadne mesto hospodári s dostatočným prebytkom na
zvyšovanie platov starostov a primátorov.
Zostáva teda (nad rámec zákonného základného platu) možnosť oceniť prácu starostu
a primátora
a) na základe nečakaných udalostí,
b) za výborné hospodárenie,
c) či prínos komunite
práve zvýšením základného platu do výšky podľa vlastného uváženia zastupiteľstva
a možností obce či mesta. Dôvodová správa pripomína, že právomoc zastupiteľstva
na zvyšovanie, prípadne znižovanie platu starostu nie je časovo obmedzovaná počas
volebného obdobia. Jediný strop, ktorý zákon určuje je najnižšia možná miera podľa §
3 a § 4.
Ďalej dôvodová správa zákona uvádza: „S ohľadom na neustále sa zadlžovanie
samospráv je potrebné preniesť zodpovednosť za hospodárenie aj na starostov a primátorov
miest a obcí. V súčasnosti dochádza k znižovaniu nákladov na chod štátnej správy paušálne o
10 %, preto je potrebné upraviť rozpočty miest a obcí, kde jednu z kapitol tvoria platy a odmeny
starostov.
Predkladaná úprava má zamedziť neprimeranému zadlžovaniu samospráv aj cez systém
znižovania platov a veľkých odmien, ktoré si schvaľovali starostovia a primátori cez

zastupiteľstvá. Uvedeným návrhom bude zabezpečený princíp zásluhovosti pri vykonávaní
funkcie.
Novelou reagujeme tiež na poskytovanie odmien, ktoré sa nikde nezverejňovali na rozdiel od
platov primátorov a starostov miest a obcí. Navrhujeme úplne vypustiť inštitút odmien, pričom
presúvame možnosť navýšenia platu primátorov prípadne starostov na ich zastupiteľstvá.
Pripomíname, že platy starostov a primátorov sa budú aj naďalej transparentne zverejňovať.“
Zákon bol schválený NR SR, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie a
opätovne schválený v NR SR.
Základné princípy pri schvaľovaní platu starostu po účinnosti tohto zákona sú teda
od 1.6.2011 menia nasledovne:
§ 3, ods. 1: 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 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor
priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2014 je 858 € (v roku 2013 - 824 €, v roku
2012 - 805 €, v roku 2011 – 786 €, v roku 2010 – 769 €).
Odkaz na stránku Štatistického úradu
§ 4, ods. 1: 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

1,49-násobok,

2.

od

501

do

1 000 obyvateľov

1,65-násobok,

3.

od

1 001

do

3 000 obyvateľov

1,98 -násobok,

4.

od

3 001

do

5 000 obyvateľov

2,17-násobok,

5.

od

5 001

do 10 000 obyvateľov

2,34-násobok,

6.

od

10 001

do 20 000 obyvateľov

2,53-násobok,

7.

od

20 001

do 50 000 obyvateľov

2,89-násobok,

8.

od

50 001

do 100 000 obyvateľov

3,19-násobok,

nad 100 000 obyvateľov

3,58-násobok.

9.

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

(5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roku.
(počet obyvateľov Jasenova k 31.12.2014 – 1185)
(6) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí
plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže
byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0, 3.
(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so
súhlasom starostu, znížiť 1, 49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného
obdobia.".
(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8)
patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže
starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.
(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa
odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v
presnej výške stanovenej v eurách.
Výpočet platu starostu Jasenova pre rok 2014:
•

priemerná mzda: 858 €

•

koeficient: 1,98

•

minimálna mzda: 1699 €

•

maximálna mzda (navýšenie o 70%): 2888 €

Predchádzajúci starosta poberal v roku 2014 plat vo výške 2117 € (navýšenie
o 29,75%), v roku 2013 plat vo výške 2117 € (navýšenie o 33%) v roku 2012 od 1.1 –
31.5. 2012 plat 2117 € (navýšenie o 36%), v mesiaci jún 2012 plat 1594 € (bez
navýšenia), od 1.7. – 30.9. 2012 plat 1846 € (navýšenie o 18,6%). od 1.10. 2012 plat 2117
€ (navýšenie o 36%), v roku 2011 plat vo výške 2117 € (navýšenie o 39%).
Súčasná starostka obce poberá plat v základnej zákonnej výške bez dodatočného
navýšenia.

