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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona  
č.  253/1994 Z.z.  o  právnom postavení  a  platových pomeroch starostov obcí  a primátorov 
miest v znení neskorších zmien

a) prerokovalo 

výšku mesačného platu primátora mesta Svidník,

b) určuje

po prerokovaní plat primátora mesta Svidník podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v znení 
neskorších zmien a takto určený plat  v súlade s § 4 ods.  2 zákona č.  253/1994 Z.z.  o 
právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v znení 
neskorších zmien zvyšuje od 1. januára 2014 do 30. júla 2014 o 68,77 %,

c) určuje

po prerokovaní plat primátora mesta Svidník podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest  v znení 
neskorších zmien a takto určený plat  v súlade s § 4 ods.  2 zákona č.  253/1994 Z.z.  o 
právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a  primátorov  miest v znení 
neskorších zmien zvyšuje od 1. augusta 2014 o 47,65 %.

d) určuje,

že odmeny poslancov mestského zastupiteľstva a zástupcu primátora mesta Svidník budú v 
aj termíne od 1. januára 2014 do 30. júla 2014 odvodené a vypočítavané od platu primátora 
mesta Svidník, ktorý mu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 
310/2013 z 5. februára 2013.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Podľa  §  4  ods.  4  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch 
starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení  neskorších  zmien  mestské  zastupiteľstvo  plat 
primátora opätovne raz ročne prerokuje.

Plat  primátora mesta  bol  uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č.  310/2013 z  
5.2.2013 v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí  a  primátorov miest  v  znení  neskorších zmien od 1.  marca  2013 
zvýšený o 47,65 %.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Podľa  §  4  ods.  4  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch 
starostov  obcí  a  primátorov  miest  v  znení  neskorších  zmien  mestské  zastupiteľstvo  plat 
primátora opätovne raz ročne prerokuje.

3.Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Primátorovi mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších zmien patrí  plat,  ktorý je 
súčinom priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom hospodárstve  vyčíslenej  na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (v 
roku 2010 bola 769,00 EUR, v roku 2011 bola 786,00 EUR, v roku 2012 bola 805,00 EUR) 
a násobku  podľa  §  4  ods.  1  zákona  č.  253/1994  Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien, ktorý je pre mesto 
Svidník 2,53. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Tento plat Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 310/2013 z 5. februára 2013 
bol od 1. marca 2013 primátorovi  mesta,  Ing. Jánovi Holodňákovi, v súlade s § 4 ods. 2 
zákona  č.  253/1994  Z.z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch  starostov  obcí  a 
primátorov miest v znení neskorších zmien zvýšený o 47,65 %.

Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník, sa dňa 17. novembra 2013 dožil životného jubilea 
50. rokov života.

Primátor mesta je podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a  4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom po-
stavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 
„verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere“ a počas výkonu funkcie sa len 
„na  účely  zdravotného  poistenia,  nemocenského  poistenia  a  dôchodkového  zabezpečenia, 
podpory v nezamestnanosti  a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti  posudzuje 
ako zamestnanec v pracovnom pomere.“



Zamestnanci mesta v súlade s § 20 písm. c) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a podľa článku 
10 (Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) kolektívnej zmluvy na rok 
2013 dostávajú odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume jedného 
funkčného platu zamestnanca.

Na základe vyššie uvedených skutočností a z dôvodu, aby primátorovi mesta bol navýšený 
plat v období od  1. januára 2014 do 30. júla 2014 tak, aby suma tohto zvýšenia jeho platu 
bola  vo  výške  jeho  jedného  mesačného  platu  a aby  nedošlo  k zmene  výšky  odmeny  pre 
poslancov mestského zastupiteľstva a zástupcu primátora mesta Svidník, navrhujeme schváliť 
a prijať uznesenie tak, ako je predložené.

Obdobným  spôsobom,  teda  uznesením  mestského  zastupiteľstva  sa  postupovalo  aj  v 
minulosti,  rozdiel  je  však v  tom,  že  vtedy bolo  možné  vyplatiť  túto  odmenu  v  celku.  V 
súčasnosti je to možné len týmto navrhovaným spôsobom, t.j. navýšením súčasného platu na 
konkrétne obdobie.


