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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

opätovne prerokovalo a určilo 
 
 

doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc., primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat 
 

vo výške 4 503,00 Eur mesačne 
 

 
s účinnosťou od 1. januára 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

 

Na základe § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
mestské zastupiteľstvo plat primátora opätovne raz ročne prerokuje. 

Uznesením č. 597/2012 zo dňa 31. mája 2012  Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) opätovne prerokovalo 
a určilo primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „primátor“) 
mesačný plat vo výške 4 503,00 Eur mesačne s účinnosťou od 1. januára 2012, čo predstavuje 
minimálny mesačný 2 814,00 Eur zvýšený o 60 % (výška koeficientu 1,6). 

Podľa § 3 ods. 1 zákona primátorovi 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 
zákona. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky  za rok 
2012 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky predstavuje výšku 805,00 Eur. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona je primátor zaradený do deviatej platovej skupiny  podľa 
počtu obyvateľov obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,58. Z uvedeného vyplýva, že 
minimálny plat primátora je 2 882,00 Eur mesačne. Podľa § 4 ods. 2 zákona mestské 
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

Pri zachovaní 60%-ného zvýšenia mesačného platu primátora vo výške 2 882,00 Eur 
(výška koeficientu 1,6) pri zaradení do deviatej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov 
obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,58,  by s účinnosťou od 1. januára 2013 patril 
primátorovi plat vo výške 4 612,00 Eur mesačne, čo by predstavovalo zvýšenie jeho platu 
oproti roku 2012 o 109,00 Eur mesačne. 

Tento materiál predkladá návrh na opätovné prerokovanie a určenie platu primátorovi 
s účinnosťou od 1. januára 2013 v nezmenenej výške 4 503,00 Eur mesačne, t.j. vo výške 
určenej mestským zastupiteľstvom pre rok 2012, čo predstavuje zaradenie do deviatej platovej 
skupiny podľa počtu obyvateľov obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,58 zvýšený 
o 56,24 % (výška koeficientu 1,5624) pri dosiahnutej mesačnej mzde zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2012 vo výške 805,00 Eur. 

Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. 880/2013 
zo dňa 16. mája 2013 odporúča mestskému zastupiteľstvu opätovne prerokovať a určiť doc. 
RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc. primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat vo výške 
4 503,00 Eur mesačne s účinnosťou od 1. januára 2013. 

 

 

 

 

 



 

Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

Kód uzn.: 3.3 

 

Uznesenie č. 880/2013 
     zo dňa 16. 05. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
opätovne prerokovať a určiť 
doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc., primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 
 

vo výške 4 503,00 Eur mesačne, 
 

s účinnosťou od 1. januára 2013. 

 


