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Dôvodová správa: 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecnému 

zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené  plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov 

obce v rozmedzí do 500 obyvateľov , ide konkrétne o násobok 1,65. 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 vyčíslená Štatistickým 

úradom SR je  stanovená na sumu  954 eur. 

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. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Orávka 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určuje plat starostovi obce Orávka - Ing. Jánovi Lichancovi v zmysle § 4 ods. 1 

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

miest v znení neskorších predpisov, a to:  

 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe úda-

jov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 - 954 Eur 

 

 a násobku (podľa § 4 ods. 1. uviesť konkrétny koeficient) 1,65  

 

 a násobku rozsahu vykonávanej funkcie starostu obce Orávka - schválený na rokovaní obecného 

zastupiteľstva dňa 27.6.2018 - 0,8 úväzku v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo 

dňa zloženia sľubu. 
 

Poznámka: Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor alebo násobku podľa § 4 ods. 7. a musí byť v zápisnici zo zasad-

nutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388469

