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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  28.2. 2019 

 
 

 K bodu :                 Určenie a schválenie platu zástupcu primátora mesta  
Spracoval :                Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
Predkladá:                Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu   
 
Počet výtlačkov :       18 
 
Rozdeľovník :             členovia MsZ – 13 x  
                                      primátor mesta 

                        MsÚ – hlavná kontrolórka  
                        MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                        MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta 

 
Dôvodová správa:       
  
Na základe Rozhodnutia Ústavného súdu SR  boli Voľby primátora mesta Nemšová konané dňa 10.novembra 
2018 vyhlásené za neplatné. Dňom 1.2.2019 prestal JUDr. Miloš Mojto vykonávať funkciu primátora mesta 
a týmto dňom začal plniť úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora  Ján Gabriš. 
 
Po dobu, po ktorú zástupca primátora plní úlohy primátora v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novozvolené 
primátora mesta  sa na odmeňovanie zástupcu primátora vzťahuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov . Jeho plat sa stanovuje ako  súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu 
obyvateľov. V podmienkach mesta Nemšová je to 2,60 násobok. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

V súčasnosti je oficiálne vyčíslená priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 
vo výške 954,- €. Štatistický úrad SR zatiaľ neoznámil priemernú mzdu zamestnanca v národnom  hospodárstve  
za rok 2018.  
 
Prerokované :   
a) Na pracovnej porade poslancov MsZ, konanej dňa  21.2.2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  z dôvodu zániku mandátu primátorovi mesta Nemšová  pred 
uplynutím funkčného obdobia  - Rozhodnutie Ústavného súdu SR o neplatnosti volieb primátora mesta 
Nemšová konaných dňa 10.11.2018  
 
prerokovalo 
 
výšku mesačného platu zástupcu primátora mesta Nemšová  
 
určuje 
 
s účinnosťou od 1.2.2019, teda dňom kedy zástupca primátora mesta Ján Gabriš  začal plniť úlohy 
primátora mesta z dôvodu zániku jeho mandátu v plnom rozsahu  
-  plat podľa §3 ods. 1 (954,- € x 2,6 násobok  2480,40 € 
-  zvýšenie  platu podľa §4 ods. 2 o 30% (je možné zvýšenie v rozmedzí od 0% až o 60% v zmysle 
novely zákona č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí. 
 
Takto určený mesačný plat primátora mesta Nemšová je vo výške 3225,- €. 



 
 
 
 
 
 


