Výpočet platu starostu obce Jasenov
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2019 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 2099 €
Maximálne 3358 €
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 2018 zákonom č. 320/2018 Z. z.
účinným od 1. 12. 2018
Podľa dôvodovej správy návrhu novely zákona pozitívne makroekonomické
ukazovatele Slovenskej republiky v ostatných rokoch (permanentne od roku 2014),
ako aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky (do roku 2021)
dokazujú, že Slovensko úspešne prekonalo krízové obdobie z rokov 2009 -2013 a v
súčasnosti je priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat
k zaužívaným štandardom. K doteraz uplatňovaným „protikrízovým opatreniam“
patrilo aj zníženie platov a nárokov na odstupné pre starostov obcí a primátorov miest
zákonom č. 154/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2011 znížili základné
platy starostov obcí a došlo aj k zrušeniu odstupňovania nároku na odstupné starostu
obce v závislosti od dĺžky výkonu funkcie. Na základe týchto skutočností, ako aj v
súlade s požiadavkami z aplikačnej praxe a podnetov zástupcov Združenia miest a
obcí Slovenska sa navrhuje
•

zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a
primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta,

•

obmedziť

možnosť

fakultatívneho

navýšenia

základného

platu

prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70% na
60%,
•

zaviesť odstupňovaný nárok na odstupné v závislosti od dĺžky výkonu funkcie
starostu obdobne ako pri zamestnancoch v pracovnom pomere.

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.
Základné princípy pri schvaľovaní platu starostu po účinnosti tohto zákona sú teda
od 1. 12. 2018 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. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor
priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2017 je 954 €.
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

1,65 - 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,

nad 100 000 obyvateľov

3,98 - násobok.

9.

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4) 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. 2018 – 1196)
(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 2019:
•

priemerná mzda: 954 €

•

koeficient: 2,20

•

minimálna mzda: 2099 €

•

maximálna mzda (navýšenie o 60%): 3358 €

