
Pravidlá odmeňovania 
poslancov,  volených  a  menovaných  funkcionárov  samosprávy  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti.
(úplné  znenie  so  zapracovaným  uznesením  č.  12/2014/B  z  15.12.2014,  69/2015  z  5.5.2015,
Dodatkom č. 1 z 27.10.2015 a uznesením č. 220/2016/E z 28.6.2016)

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Práca  poslanca  miestneho  zastupiteľstva  a  člena  komisie  miestneho  zastupiteľstva  –
neposlanca  je  dobrovoľná  činnosť,  ktorú  vykonáva  mimo  pracovného  času  a  bez  prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
(2) Poslancovi  a  členovi  komisie  -  neposlancovi  miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves poskytuje mestská časť odmenu v zmysle § 25 ods. 4 a 5 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 74 ods. 6 a 7 Štatútu hlavného
mesta  SR Bratislavy.  Táto  odmena  sa  poskytuje  za  pracovnú  aktivitu,  ktorá  okrem priameho
kontaktu s občanmi je najmä za prácu a účasť v komisiách miestneho zastupiteľstva, miestnej rade a
účasť  na  rokovaniach  miestneho  zastupiteľstva  a  ďalších  činností  vyplývajúcich  z  mandátu
poslanca.

§ 2

Rozsah platnosti 
 (1) Pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy a ďalších
občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti (ďalej len "pravidlá") upravujú poskytovanie:
a) náhrady  mzdy  a  ušlého  zárobku  poslancovi  miestneho  zastupiteľstva  a  členovi  komisie  -

neposlancovi, ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pomere a poslancovi,
ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere a svoju funkciu vykonáva krátkodobo (ďalej
len “krátkodobo uvoľnený poslanec“) (§ 4),

b) plat  poslancovi miestneho zastupiteľstva,  ktorý je  pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo
svojho  zamestnania,  alebo  ktorý  pred  nástupom  do  funkcie  nebol  v  pracovnom  alebo
obdobnom pomere (ďalej len „dlhodobo uvoľnený poslanec“) (§ 5),

b1) poslaneckú odmenu tajomníkovi Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (§ 5a),
c)  mesačnej odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi (§ 6),

d) mimoriadnej odmeny poslancom, zástupcovi starostu,  prednostovi a  miestnemu kontrolórovi
(§§ 7, 8, 9, 10),

e) odmeny členom komisií – neposlancom (§ 11),
f) odmeny tajomníkovi komisie (§ 12),

g) odmena  sobášiacemu  a  príspevok  na  úhradu  zvýšených  výdavkov  na  ošatenie  a  úpravu
zovňajšku (§ 13),

h) odmena členom Mediálnej rady a Redakčnej rady Vestníka Karlova Ves (§ 14).



§ 3
Tvorba odmien

     Výdavky súvisiace s výplatou náhrady mzdy a ušlého zárobku, platov, odmien, mimoriadnych
odmien a príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku uvedených v §
2  sa  uhrádzajú  z  rozpočtových  prostriedkov mestskej  časti  Bratislava  -Karlova  Ves  (ďalej  len
„mestská časť“).

§ 4
Náhrada  mzdy  a  ušlého zárobku  krátkodobo uvoľnenému poslancovi  a  členovi  komisie –
neposlancovi.

(§ 2 ods. 1 písm. a))

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi a členovi komisie – neposlancovi patrí za dobu uvoľnenia
namiesto mzdy alebo inej odmeny za prácu od zamestnávateľa náhrada mzdy. Zamestnávateľovi na
požiadanie uhradí (refunduje) vyplatenú náhradu mzdy alebo inú odmenu  za prácu mestská časť.
(2) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi a členovi komisie – neposlancovi (vrátane poslankýň na
materskej  dovolenke  a  ďalšej  materskej  dovolenke)  sa  poskytuje  za  účasť  na  zasadnutiach
miestneho  zastupiteľstva  náhrada  ušlého  zárobku  vo  výške  100,-  Sk/hod.,  najviac  však  8  hod.
denne.  Odmena  v  rovnakej  výške  sa  poskytuje  za  účasť  na  zasadnutí  komisií  miestneho
zastupiteľstva a komisií na otváranie a vyhodnocovanie súťažných ponúk vo verejnom obstarávaní
v rozsahu hodín, ktoré pripadajú do obvyklého pracovného času, t. j. v pracovných dňoch od 8,00
hod. do 16,00 hod. Pokiaľ je obvyklý pracovný čas odlišný od uvedeného, žiadateľ preukáže túto
skutočnosť potvrdením od svojho zamestnávateľa.  Náhradu poskytne mestská časť na požiadanie a
na základe preukázania skutočnosti, ktorá osvedčuje, že poslanec nie je v pracovnom pomere (alebo
je na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke). Ustanovenia tohto odseku na nevzťahujú
na refundáciu náhrady mzdy alebo inej odmeny podľa odseku 1.

(3)  Krátkodobo  uvoľnenému  poslancovi,  ktorý  je  v  pracovnom  alebo  obdobnom  pomere  a
preukáže, že počas zasadnutia čerpal dovolenku alebo neplatené voľno, poskytne mestská časť na
požiadanie odmenu vo výške 100,- Sk/hod., najviac však za 8 hod. denne.

§ 5
Platy dlhodobo uvoľnených poslancov

(§ 2 ods. 1 písm. b))

(1) Dlhodobo uvoľnenému poslancovi ( napr. zástupcovi starostu) patrí namiesto mzdy alebo inej
odmeny v zamestnaní plat od mestskej častí v rozpätí 60 – 80 % platu starostu mestskej časti.

(2) Plat dlhodobo uvoľnenému poslancovi určuje starosta mestskej časti.

§5a
Poslanecká odmena tajomníkovi miestnej rady

Poslanecká odmena tajomníka miestnej rady je 60% z  2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca  v  národnom  hospodárstve,  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
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§ 6
Mesačná odmena krátkodobo uvoľnenému  poslancovi

(§ 2 ods. 1 písm. c))

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva okrem náhrady, prípadne ušlého zárobku (§ 4)
mesačná odmena, ktorá je odvodená od priemernej mzdy  v národnom hospodárstve v Slovenskej
republike za predchádzajúci kalendárny rok určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (t. j.
priemerná mzda = 100 %).

(2) Mesačná výška odmeny v Sk za výkon funkcie poslanca sa priznáva ako percentuálny podiel
vypočítaný podľa ods. 1 zaokrúhlený na celé stovky Sk smerom nahor. 

(3) Výška odmeny poslanca podľa ods. 2 sa určuje  sčítaním nasledovných príplatkov :
 a) základná odmena .......................................   10 %,

 b) príplatok za každú komisiu ......................     4 %,
 c) príplatok pre predsedu komisie .................    4 %,

 d) príplatok pre člena miestnej rady ..............    4   %.
(4) Odmena sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne nasledujúceho mesiaca.

(5)  Mesačná odmena priznaná podľa ods. 3 sa kráti :
a) o 20 % základnej odmeny pri neskoršom príchode (viac ako 30 min.  po otvorení) alebo

skoršom odchode z rokovania miestneho zastupiteľstva (viac ako 30. min. pred ukončením),
b) o  40  %  základnej  odmeny  pri  účasti  na  menej  ako  polovici  rokovania  miestneho

zastupiteľstva,
c) o  50  %  základnej  odmeny  pri  každej  ospravedlnenej  neúčasti  na  rokovaní  miestneho

zastupiteľstva.   
d) o 100 % základnej odmeny pri každej neospravedlnenej neúčasti na rokovaní miestneho

zastupiteľstva.
(6)  Ospravedlnenie  neúčasti  na  zasadnutí miestneho  zastupiteľstva  sa  podáva  zásadne  písomne
vopred  (listom,  faxom,  telegramom,  e-mailom),  najneskôr  však  do  3  dní  po  termíne  konania
miestneho  zastupiteľstva  (v prípade ods.  4  písm.  c)  aj dokladom o PN).  Dodržanie  uvedeného
termínu poslancom je podmienkou vyplatenia odmeny. K inému ako písomnému ospravedlneniu sa
neprihliada. 

(7)  Za  neúčasť  na  rokovaní  miestnej  rady sa  príplatok podľa  ods.  3  písm.  d)  kráti  pri každej
ospravedlnenej neúčasti o  50 %, pri každej neospravedlnenej  neúčasti o  100 %. To neplatí pri
zasadnutí miestnej rady mimo schváleného harmonogramu.
(8) Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní miestnej rady sa podáva starostovi alebo organizačnému
oddeleniu vopred. Ústne alebo telefonické ospravedlnenie uvedie starosta do zápisnice.
(9)  Za  neúčasť  na  rokovaní  komisie  sa  príplatok  podľa  ods.  3  písm.  b)  kráti  pri  každej
ospravedlnenej neúčasti o 50 %, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 100 %. Predsedovi komisie
sa uvedeným spôsobom okrem krátenia príplatku podľa ods. 3 písm. b) kráti aj príplatok podľa ods.
3 písm. c). To neplatí pri zasadnutí komisie mimo schváleného harmonogramu.
(10) Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní komisie sa podáva predsedovi alebo tajomníkovi komisie
vopred. Predseda o svojej neúčasti informuje tajomníka komisie a podpredsedu komisie. Záväzným
podkladom o účasti je zápisnica z príslušnej komisie.
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(11)  Pri  krátení  odmien  v  príslušnom  mesiaci  sa  prihliada  na  neúčasť  v  poradí:  miestne
zastupiteľstvo, miestna rada, komisia.

§ 7
Mimoriadne odmeny poslancom

(§ 2 ods. 2 písm. d))

 (1)  Poslancovi  možno  okrem mesačnej  odmeny  (§  6)  priznať  za  osobitne  aktívny  prístup  k
zabezpečeniu  úloh  samosprávy  mestskej  časti,  prípadne  za  splnenie  iných  mimoriadnych úloh,
mimoriadnu odmenu.

 (2) Na mimoriadne odmeny sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške násobku   75 % odmeny
poslanca podľa  § 6 ods. 3 písm. a) vyjadrenej v Sk a počtu členov komisie – poslancov za obdobie,
za ktoré sa odmena poskytuje.
 (3) O priznaní a výške mimoriadnej odmeny rozhoduje predseda príslušnej komisie. O priznaní a
výške mimoriadnej odmeny predsedovi komisie rozhoduje miestna rada.
 (4) Mimoriadne odmeny sa priznávajú štvrťročne.

(5) Mimoriadne odmeny tajomníkovi miestnej rady schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo.

§ 7a

Paušálna náhrada nákladov

Každému poslancovi sa poskytuje paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom poslaneckého
mandátu vo výške 25 Eur mesačne. Paušálne náhrady sa vyplácajú štvrťročne. Paušálne náhrady
slúžia  na  pokrytie  dopravných,  telekomunikačných  a  ďalších  nákladov  súvisiacich  s  prácou
poslanca.

§ 8
Odmeňovanie starostu

(1) Odmeňovanie starostu sa riadi osobitným predpisom.1

§ 9
Odmeňovanie miestneho kontrolóra

 (1) Miestnemu kontrolórovi možno schváliť odmenu do výšky 30 % schváleného platu2.

 (2) Výšku odmeny schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo.

§ 10

1 § 4 a 5 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí  a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov.
2 § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Odmeňovanie zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu
Odmenu zástupcovi starostu a prednostovi úradu určuje starosta max. do výšky 50 % schváleného
platu.

§ 11
Odmeňovanie členov komisií – neposlancov

(§ 2 ods. 1 písm. e))

(1)  Odmenu  členovi  komisie  -  neposlancovi  schvaľuje  starosta na  návrh predsedu  komisie  po
predchádzajúcom prerokovaní v miestnej rade  polročne.
(2) Odmena členovi komisie – neposlancovi sa priznáva do výšky 1 % mesačne.

(3)  Na  krátenie  odmeny  a  ospravedlnenie  neúčasti  člena  komisie  –  neposlanca  sa  primerane
vzťahujú ustanovenia v § 6.

§ 12
Odmeňovanie tajomníkov komisií

(§ 2 ods. 1 písm. f))

(1) Tajomníkovi komisie za  prípravu materiálov a spracovanie komplexnej agendy na zasadnutie
jednej komisie prislúcha odmena do 8 %. 
(2) Odmenu tajomníkovi komisie schvaľuje starosta na návrh predsedu komisie spravidla polročne.

§ 13
Odmena  sobášiacemu  a príspevok  na  úhradu  zvýšených  výdavkov  na  ošatenie  a úpravu
zovňajšku

(§ 2 ods. 1 písm. g))

(1) Sobášiaci je osoba, ktorá je oprávnená sobášiť (ďalej len „sobášiaci“). Sobášiaci vykonáva aj
uvítanie nových občanov do života. Sobášiacim je poslanec,  ktorý bol miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na tento účel schválený jeho uznesením.
(2) Sobášiacemu náleží odmena vo výške 2 %  za jeden sobáš alebo uvítanie nového občana do
života.
(3)  Odmena  sobášiacemu  sa  vypláca  polročne,  spravidla  vo  výplatnom  termíne  mesiaca
nasledujúcom po príslušnom polroku.
(4) Sobášiacemu sa poskytuje aj  príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu
zovňajšku (ďalej len „príspevok“) takto:

a) na nákup šiat, topánok (ďalej len „ošatné“) a na úpravu účesu vo výške 24 % za kalendárny
rok pre sobášiaceho, 

b) na nákup šiat, topánok na úpravu účesu vo výške 30 %  za kalendárny rok pre sobášiacu.

 (5)  Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje sobášiacemu pokiaľ  vykonal aspoň 10 sobášov za
kalendárny  rok. Za vykonanie menej ako 10 sobášov mu náleží príspevok v polovičnej výške. 

(6) Príspevok podľa odseku 4 sa vypláca paušálne vo výške 50 % v nasledujúcom mesiaci po tom,
čo sobášiaci vykonal prvé sobášenie v príslušnom roku.  
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(7)  Príspevok  podľa  odseku  4  si  môže sobášiaci uplatniť  iba  v príslušnom kalendárnom roku.
Kumulovanie finančných prostriedkov za dva príp. viac kalendárnych rokov nie je prípustné.

(8) Ustanovenia odsekov 4, 5, 6 a 7 sa primerane vzťahujú aj na sobášiacich zamestnancov mestskej
časti (matrikárky).

§ 14
Odmena členom Mediálnej rady a Redakčnej rady Vestníka Karlova Ves

(§ 2 ods. 1 písm. h))

(1) Členom Mediálnej rady a Redakčnej rady Vestníka Karlova Ves sa priznáva odmena za jedno
zasadanie  takto:

a) predseda rady  -  8 %,
b) člen rady         -   6 %.

(2) Odmena sa vypláca mesačne. Záväzným podkladom je prezenčná listina z rokovania Mediálnej
rady alebo Redakčnej rady Vestníka Karlova Ves.

(3) Za neúčasť na rokovaní sa odmena podľa odseku 1 kráti pri každej ospravedlnenej neúčasti o
50 %, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 100 %  odmeny.

§ 15
Spoločné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 6 ods. 3 písm. b) a c) sa nevzťahujú na členov komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

(2) Pokiaľ  nie  je  v  pravidlách  ustanovené  inak,  odmena  sa  odvodzuje  od  priemernej  mzdy v
národnom  hospodárstve  Slovenskej  republike  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  určenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Sk a je vyjadrená ako percentuálny podiel zaokrúhlený
na celé stovky Sk smerom nahor.

(3) Ustanovenia vyplývajúce z pravidiel sa upravujú každoročne vždy k 1. júlu bežného roka.
(4) Poslancovi, ktorý nastúpil a zložil sľub do 15. dňa v mesiaci vrátane, prislúcha odmena podľa
týchto pravidiel v plnej výške. Poslancovi, ktorý nastúpil a zložil sľub po 15. dni v mesiaci odmena
podľa týchto pravidiel neprislúcha.

§ 16
Prechodné ustanovenia

(1) Po 1. januári 2009 sa predpokladá vyplácanie odmien v eurách.
(2) Ustanovenia   pravidiel,  ktoré obsahujú alebo  požívajú  menu  Slovenskú  korunu sa prijatím
meny euro zmenia primerane.
(3) Prijatím meny euro sa odmeny vypočítavané podľa § 15 ods. 3 budú zaokrúhľovať na celé eurá
smerom nahor.
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§ 17
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

 (1) Zrušujú sa pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z 1. júla 2003  a Dodatok č. 1 k Pravidlám odmeňovania
poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves z 28.10.2003.

(2) Tieto pravidlá  boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves  č.  90/2007  dňa  25.9.2007  a  doplnené  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej  časti  Bratislava  -Karlova  Ves  č.  12/2014/B  dňa  15.12.2014,  69/2015  dňa  5.5.2015,
Dodatkom č. 1 dňa 27.10.2015 uznesením č. 210/2016/E dňa 28.6.2016.

(3)  Tieto  pravidlá  nadobúdajú účinnosť 1.  októbra 2007 a časti doplnené  uznesením miestneho
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -Karlova  Ves  č.  12/2014/B  nadobúdajú  účinnosť
podpísaním  uznesení  štatutárom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.  Pravidlá  doplnené
uznesením  č.  69/2015  nadobúdajú  účinnosť  1.  júna  2015.  Pravidlá  doplnené  Dodatkom č.  1
nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015. Pravidlá doplnené uznesením č. 210/2016/E nadobúdajú
účinnosť 1. júla 2016.

                                                                                                        Dana Čahojová
                                                                                                              starostka

Vydané: 30.06.2016

7


