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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 5. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25. 06. 2019 

 
 
 
 

Návrh 
Dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu 
starostky    

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 
zástupca starostu  zástupca starostu 
 
 

 
Prerokované: 

- v MiR         11.06.2019  

  
- v komisii F            06.06.2019 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania .... 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
   

 
1. schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. júla 2019.  
                                                  

2. schvaľuje 
starostke Dane Čahojovej mesačný plat vo výške 4 758 Eur dňom 01.06.2019. 

 
 

_ _ _ _ _ 
 

 
Dôvodová správa 

 

K bodu 1 návrhu uznesenia: 
k návrhu Dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „poriadok odmeňovania“). 

     Súčasne platný poriadok odmeňovania bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 424/2018 dňa 26.6.2008 a nadobudol účinnosť          
1. októbra 2018. Následne Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Karlova Ves schválilo dňa 
19.2.2019 uznesením č. 22/2019 Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania poslancov, volených 
a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a ďalších 
občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti.   

      Návrh Dodatku č.2 Poriadku odmeňovania sa predkladá na základe vyhodnotenia 
doterajšej aplikačnej praxe a požiadavky na posilnenie princípu tzv. politickej zodpovednosti 
volených funkcionárov pred zodpovednosťou spočívajúcou takmer výlučne 
v administratívnom vyhodnocovaní účasti resp. neúčasti na zasadnutí komisií alebo miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti. Výkon mandátu voleného funkcionára spočíva v celom spektre 
aktivít od kontaktu s občanmi, príprave a štúdiu materiálov, účasti na rokovaní rád základných 
a materských škôl, vo výberových komisiách, v ad hoc pracovných skupinách (napr. skupina 
pre bazén, skupina pre lodenicu, skupina pre tepelné hospodárstvo), na verejných 
zhromaždeniach, stretnutiach s jubilantmi a pod. Tieto aktivity nie sú honorované podľa 
Poriadku odmeňovania. Je zodpovednosťou každého zvoleného poslanca ako vykonáva svoj 
mandát, ako je aktívny, ako sa pripravuje a ako zúčastňuje rokovaní orgánov mestskej časti.  
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Vzhľadom na zákonom stanovené limitovanie odmien poslancov, kedy sa odmeny znížili, 
pričom rozsah časovej náročnosti práce poslancov nepoklesol nastal podstatný nepomer 
v odmeňovaní poslancov. Preto sa navrhuje úprava mesačnej základnej odmeny poslanca na 
1/15 platu starostu (doteraz 1/18 platu starostu) a primerane aj úprava mesačnej odmeny 
poslanca, ak je zároveň členom aspoň jednej komisie na 1/13 platu starostu.   

 

K bodu 2 návrhu uznesenia: 
Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov upravuje minimálnu výšku platu starostov 
zodpovedajúcu veľkosti obce podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Plat starostu patrí 
odo dňa zloženia predpísaného sľubu.  
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 zákona. Mestská časť Karlova Ves patrí podľa 
veľkosti do kategórie obcí od 20001 do 50 000 obyvateľov, ktorej koeficient je stanovený vo 
výške 3,21.  Miestne zastupiteľstvo môže starostovi zvýšiť minimálny plat maximálne do 
výšky 60 %. Starostke Dane Čahojovej miestne zastupiteľstvo dňa 4.12.2018 schválilo plat vo 
výške 4 481 Eur (minimálny plat podľa zákona bol v roku 2018 vo výške 3 063 Eur a bol 
navýšený o 46,3 %). 
Vzhľadom na skutočnosť, že došlo podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšeniu priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve za rok 2018, ktorá bola stanovená vo výške 1 013 Eur 
navrhujeme primeranú úpravu platu starostky nasledovne: 

Minimálny plat podľa zákona – 1 013 Eur x 3,21 = 3 251,73, zaokrúhlene 3 252 Eur. 
Maximálny plat podľa zákona – 1 013 Eur x 3,21 x 1,6 = 5 202,77, zaokrúhlene 5 203 Eur. 

Plat starostky po úprave – 1 013 Eur x 3,21 x 1,463 = 4 757,28, zaokrúhlene 4 758 Eur. 
 

Bratislava, jún 2019 
 

 
Uznesenie MiR zo dňa 11.6.2019: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 2 k 
Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 06.06.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie Poriadok odmeňovania a odporúča predložiť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 
 



 4

Návrh 
DODATOK Č. 2 

k Poriadku odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu 
mestskej časti. 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sa na svojom ..... . zasadnutí 
dňa 25.6.2019 uznesením č. ....../2019 uznieslo na tomto dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania 
poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti (ďalej len 
"Poriadok odmeňovania"): 

 
 

Čl. I 

Poriadok odmeňovania sa  mení a dopĺňa takto: 
1. § 6 ods.3  znie: 

„Výška odmeny poslanca podľa ods. 2 sa určuje nasledovne: 
a) poslanec – základná odmena ...................................................1/15 PS 

b) poslanec – člen aspoň jednej komisie................................... .. 1/13 PS 
c) poslanec – predseda komisie alebo člen miestnej rady ............1/12 PS“. 

2. § 6 ods. 5 znie: 
„Mesačná odmena priznaná podľa ods. 3 sa kráti: 

a) O 30 % základnej odmeny pri každej ospravedlnenej neúčasti na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva 

b) O 100 % základnej odmeny pri každej neospravedlnenej neúčasti na rokovaní 
miestneho zastupiteľstva.“. 

3. § 6 ods. 9 znie: 
„Za neúčasť na rokovaní komisie sa odmena podľa ods. 3 písm. b) kráti pri každej 
ospravedlnenej neúčasti o 5 Eur, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 10 Eur. 
Predsedovi komisie sa uvedeným spôsobom odmena kráti o 10 Eur pri ospravedlnenej 
neúčasti a 20 Eur pri neospravedlnenej neúčasti. To neplatí pri zasadnutí komisie 
mimo schváleného harmonogramu.“. 

 
Čl. II 

 
Tento dodatok k poriadku odmeňovania nadobúda účinnosť 1. júla 2019. 

 
 

                                                                                                       Dana Čahojová 
                                                                                                              starostka 


