
Dôvodová správa 
 

K bodu: Určenie platu starostovi  

 

     Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 377/2015 Z. z. (ktorý nadobudol účinnosť 

1.1.2016)  zmenila a doplnila  zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

253/1994 Z. z.“) 

 

    Podľa § 2 ods. 2 prvá veta  zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi počas výkonu funkcie patrí 

dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu3) alebo v rozsahu podľa kolektívnej 

zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije 

osobitný predpis.3) 

 

    Doplnením § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. sa odstránil nerovnovážny stav, v ktorom 

starosta nemal nárok na priznanie dovolenky v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce 

podľa kolektívnej zmluvy. Rozsah dovolenky stanovený v kolektívnej zmluve sa vzťahuje aj 

na starostu obce od 1.1.2016. 

 

    Podľa § 2 ods. 3  zákona č. 253/1994 Z. z. starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby 

a použitia sociálneho fondu4) a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na 

stravovanie3) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. 

 

    Zmenou § 2 ods. 3  zákona č. 253/1994 Z. z. sa vyrovnali podmienky starostu obce na 

prácu vo vzťahu k zabezpečovaniu stravovania a tvorby a použitia sociálneho fondu ako je to 

u zamestnancov obce. Od 1.1.2016 sa z platu starostu tvorí sociálny fond v dôsledku čoho 

starosta má právo aj použiť sociálny fond a taktiež od 1.1.2016 starosta má nárok na 

zabezpečenie stravovania a prispievania na stravovanie ako má zamestnanec obce. 

 

   V § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. sa vypustili ods. 4 a ods. 9 čo znamená, že od 1.1.2016 

obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne už nebude prerokovávať a plat starostu 

odsúhlasený obecným zastupiteľstvom sa nebude v zápisnici zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva uvádzať v presnej výške stanovenej v eurách. 

 

     Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne (o zvýšení 

platu) o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1,                          

t. j. minimálny plat starostu stanovený zákonom.  

 

     Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. účinného do 31.12.2015, obecné zastupiteľstvo rozhodlo 

o zvýšení platu starostu obce len na rok 2015. 

 

     Štatistický úrad Slovenskej republiky listom č. 610-789/2016 z  8.3.2016 potvrdil, že 

priemerná mesačná nominálna mzda  zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej republiky 

v roku  2015 dosiahla 883 €.  

 

      Na základe potvrdenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy 883 € (ktorá sa oproti roku 

2014 zvýšila o 25 €) patrí starostovi obce zo zákona nahor upravený minimálny plat, t. j.  od 

1.1.2016.  
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     Vzhľadom na to, že Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil dňa 8.3.2016 priemernú 

mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku  2015,                                     

ktorá je 883 €, je aktuálne obdobie na rozhodnutie obecného zastupiteľstva (vzhľadom na to, 

že starostovi zvýšili plat len na rok 2015) o zvýšení  platu starostu obce podľa § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z. z. na neurčito t. j. aj do konca súčasného volebného obdobia.  

 

     Plat starostu obce nemôže byť nižší ako ustanovuje § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z..                  

Potvrdenie priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej 

republiky Štatistickým úradom musí byť zohľadnené v plate starostu obce aj bez určenia platu 

starostu obecným zastupiteľstvom. Vzhľadom na to, že sa priemerná mesačná nominálna 

mzda zamestnanca  v hospodárstve Slovenskej republiky zvýšila a plat starostu by klesol pod 

zákonom stanovený minimálny plat musí byť výška platu starostu obce za mesiac január až 

marec roku 2016 spätne dorovnaná do minimálneho platu. V prípade, že obecné 

zastupiteľstvo rozhodne o zvýšení platu starostu obce nad sumu (minimálny plat starostu) 

ustanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. (maximálne o 70 %) rozhodnutie 

obecného zastupiteľstva môže nadobudnúť účinnosť najskôr prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po jeho schválení. Rozhodnutie o zvýšení platu nemôže mať spätnú účinnosť, t. j. 

od 1.1.2016.             

 

     Pri určení platu starostu obce v obecnom zastupiteľstve môžu vzniknúť nasledovné 

situácie: 

1) Obecné zastupiteľstvo obce  podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. nerozhodlo o 

zvýšení minimálneho platu starostu obce, v dôsledku čoho starostovi patrí podľa § 3 

ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom od 

1.1.2016. V tomto prípade odporúčam použiť návrh uznesenia variant č. 1 

 

2) Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. rozhodne o zvýšení 

minimálneho platu starostu (ktorý je súčinom 883 €) maximálne o 70%. V prípade, že 

starosta má zvýšený minimálny plat a obecné zastupiteľstvo chce starostovi obce plat 

zvýšiť aj na ďalšie obdobie, musí rozhodnúť o zvýšení minimálneho platu maximálne 

o 70 %. Rozhodnutie o zvýšení platu starostu na ďalšie obdobie (od roku 2016) 

vyžaduje rozhodnutie obecného zastupiteľstva o zvýšení platu starostu. V tomto 

prípade odporúčam použiť návrh uznesenia variant č. 2. 

 

     Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam starostom obcí zaradiť do programu 

na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva bod určenia platu starostu obce, a to hlavne 

v prípade, že starosta obce mal zvýšený plat v roku 2015 a obecné zastupiteľstvo rozhodne 

o zvýšení platu aj na ďalšie roky od roku 2016. 

 

(Dôvodovú správu vypracoval  JUDr. Stanislav Hlinka , advokát) 

 

 

 

 

 

 

 


