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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 – ustanovujúce 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 48/2014 zo dňa 19.05.2014 

 

II. určuje 

 

1. mesačný plat primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu podľa § 3 ods. 1 

v nadväznosti na § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, t.j. v celkovej výške 3000 EUR odo dňa zloženia predpísaného sľubu, 

t.j. od 08.12.2014 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline za účelom splnenia § 3 ods. 2 

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

a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa ktorého odo dňa 

zloženia predpísaného sľubu patrí primátorovi mesta plat, ktorý v nadväznosti na § 11 ods. 4 

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určí 

mestské zastupiteľstvo. 

 

Plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 zákona, tzv. zákonný minimálny 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 nahor.  

 

Mestské zastupiteľstvo môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona rozhodnutím zvýšiť plat primátora 

až o 70 %. 

Ing. Igor Choma, primátor mesta mal vzhľadom na ozdravné a úsporné opatrenia vykonávané 

v súvislosti s ekonomickou situáciou mesta Žilina celé volebné obdobie 2010-2014 

minimálny plat, ktorý stanovuje zákon. 

 

Vzhľadom na to, že sa podarilo zastabilizovať ekonomickú situáciu v meste Žilina, 

predkladáme návrh na zvýšenie platu primátora mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 30.06.2014 uznesením č. 74/2014 v súlade s § 11 ods. 4 

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo na 

celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsah výkonu funkcie primátora mesta Žilina - plný 

úväzok. 

Materiál má dopad na rozpočet. 



VLASTNÝ MATERIÁL 

 

Primátorovi mesta patrí podľa § 3 ods. 1 zákona plat, ktorý je určený nasledovne: 

 

824 €  

(priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe 

údajov Štatistického úradu SR za rok 2013)  

x 

3,19 

(určené podľa § 4 ods. 1 a ods. 5 zákona vychádzajúc z počtu obyvateľov mesta Žilina 

zisteného na základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roku – 81 273) 

 

čo predstavuje plat 2628,56 €, ktorý sa zaokrúhľuje na celé euro nahor  

 

na plat vo výške    2629 €. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo môže zvýšiť tento plat až o 70 %, t.j. o 1840,30 €, pričom maximálny 

plat primátora mesta Žilina môže byť určený vo výške 4469,30 = 4470 €. 

 

Navrhovaný plat vo  výške 3000 € predstavuje základný plat navýšený o 14 %. 

 


