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Návrh na uznesenie: 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na schválenie mesačného platu novozvolenému primátorovi 
mesta Nitry Marekovi Hattasovi 
 
u r č u j e 

mesačný plat novozvolenému primátorovi mesta Nitry Marekovi 
Hattasovi podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov  
vo výške 3.377,16 € 
a jeho zvýšenie o ...................... % 
t. j. v celkovej výške ................. €, s účinnosťou od 03.12.2018 
 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 
 
 
 



  

 
Dôvodová správa 

 
 
 Primátorovi 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 doplnkov (ďalej len zákon)  
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.Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
 Plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona.  

Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. 
 
Dôvodom pre prerokovanie platu novozvoleného primátora mesta Nitry je skutočnosť, že dňa 

10.11.2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí a miest. 
Na základe výsledkov volieb bol za primátora mesta Nitry zvolený Marek Hattas. 
Funkčné obdobie novozvoleného primátora mesta začína zložením zákonom predpísaného 

sľubu dňom 3.12.2018. 
 
Výpočet platu novozvoleného primátora mesta Nitry Mareka Hattasa: 
priemerná mesačná nominálna mzda  
zamestnanca hospodárstva SR za rok 2017   = 954,00 € 
násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z 
v znení neskorších zmien a doplnkov    = 3,54 násobok 
plat podľa § 3 ods. 1      = 3377,16 € 
 
Zvýšenie platu, ako aj celkovú výšku platu primátora mesta po zaokrúhlení schváli Mestské 

zastupiteľstvo v Nitre v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. vo výrokovej časti tohto uznesenia. 
 

 


