
PLAT PRIMÁTORKY MESTA HUMENNÉ

Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov  miest  v platnom  znení  starostovi  patrí  plat,  ktorý  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 predmetného zákona. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené vyššie. Plat  
starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Mestské zastupiteľstvo môže tento 
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo 
mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

1. do 500 obyvateľov 1, 49-násobok

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1, 65-násobok

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1, 98-násobok

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2, 17-násobok

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2, 34-násobok

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2, 53-násobok

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 89-násobok

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3, 19-násobok

9. nad 100 000 obyvateľov 3, 58-násobok

Porovnanie platov primátorov okolitých miest je možné nájsť na: http://korzar.sme.sk/c/5972177/novelu-
platov-na-vychode-malokde-brali-vazne.html

Od 1. júna 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest. Preto sa plat primátorky prerokoval  na IV. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 
júna 2011. Mestské zastupiteľstvo v Humennom určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v platnom znení  v spojení  s ustanoveniami  zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v platnom znení zvýšenie platu primátorky mesta Humenné na sumu 2979 eur (do 1. júna 
2011 jej bol určený plat vo výške 2469 eur, čo bola minimálna hranica určená zákonom). 

Primátorka uznesenie o navýšení platu nepodpísala a tak plat primátorky mesta Humenné 
je od 1. júna 2011 vo výške 2223 eur. 

Bývalému  primátorovi   s     účinnosťou  od  1.1.2010  bol  určený  plat  s  odmenou  vo  výške   
3     322, 50 eur.   

PLAT HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA HUMENNÉ

V zmysle ustanovení § 18c ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  plat  hlavného  kontrolóra  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  na základe údajov  Štatistického úradu 
Slovenskej republiky pre rok 2010 vo výške 769,00 eur a koeficientu vo výške 2,24 podľa 
§  18c  ods.  1,  písm.  g)  predmetného zákona.  Uznesením č.  217  z 24.03.2009  Mestského 
zastupiteľstva  v Humennom bola hlavnej  kontrolórke  určená odmena vo  výške 20,4  % z 
platu. 

Na  základe  uvedeného  počnúc  01.01.2011  bol   hlavnej  kontrolórke  mesta    určený  plat   
s     odmenou v     celkovej výške 2 075,00 eur.  

PLAT ZÁSTUPCU PRIMÁTORKY

Zástupcovi primátorky   bol počnúc dňom 23.02.2011 určený plat vo výške 1     235,00 eur.  
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