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Materiál obsahuje: 

 

1. Dôvodová správa 



Dôvodová správa 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 

plat starostu podľa osobitného zákona. 

Platové pomery primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú 

upravené zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 3  ods. 1 zákona patrí primátorovi 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. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro hore. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona je primátor zaradený do deviatej platovej skupiny  podľa 

počtu obyvateľov obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,98. Podľa § 4 ods. 2 zákona 

mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy         

č. 345/2019 zo dňa 21.11.2019 v znení uznesenia č. 477/2020 zo dňa 28.05.2020 bol 

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy určený plat nasledovne:  

Základný plat primátora hlavného mesta SR Bratislavy vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa zvyšuje o 39,14%, čo predstavovalo plat 

vo výške 6 048,- Eur mesačne.  

Na základe zverejnenia údajov Štatistického úradu SR zo dňa 05.03.2021 dosiahla 

priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2020 

výšku 1 133,- Eur. 

V súlade s prijatými uzneseniami a priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2020 patrí s účinnosťou od 1. januára 2021 

primátorovi plat vo výške 6 275,- Eur mesačne, čo predstavuje navýšenie 227,- Eur oproti 

roku 2020. 

Výpočet: 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve 1 133,- Eur        

x násobok podľa počtu obyvateľov 3,98 x zvýšenie o 39,14 % = 6 275,- Eur mesačne 

(zaokrúhlene na celé euro hore). 

Predložením tohto informačného materiálu sa plní povinnosť riaditeľa Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy každoročne predkladať informáciu Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy o výške platu primátora s termínom do 30.06. kalendárneho 

roka v zmysle prijatého Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy    

č. 345/2019, časť C zo dňa 21.11.2019. 

 


