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Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 14 ods. 3 

písm. j) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

určuje 

mesačný plat starostu Mgr. Ing. Miloša Ihnáta podľa § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR 

číslo 235/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  starostov a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom uznesením miestneho  zastupiteľstva   číslo 

558/2022  zo dňa  8. 6. 2022  vo výške   3 887,50 €. 

Dôvodová správa: 

V zmysle § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo „určuje plat starostu podľa osobitného zákona“. 

Plat starostu mestskej časti je určený v súlade so znením zákona NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a miest v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov 
zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt. 

Podľa § 3 ods. 1 tohto zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky  za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa 
§ 4 ods. 1. Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona zaraďuje starostov do platových skupín podľa počtu 
obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku a ustanovuje im násobok. 

Počet obyvateľov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 31.12.2021 bol 20 981, čo 
zodpovedá skupine 7. – od 20 001 do 50 000 obyvateľov – násobok 3,21. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2021 podľa 
údajov Štatistického úradu SR  je 1 211 €. 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené 
v § 3 ods. 1 zákona. Miestne zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 

Uznesením č. 558/2022 zo dňa 8. 6. 2022 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce určilo  rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce na funkčné obdobie 2022 - 2026 na plný úväzok. 

Spracovala: Ing. Andrea Levická 



  

 


