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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

(8. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 19. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 29. 06. 2021 

 
 
 
 

Návrh 
Dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných 
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves    

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník Ing. Gabriel Kosnáč 
zástupca starostu  vedúci referátu organizačného a správy 
  registratúry 
 

 

Prerokované: 

- v MiR         15.06.2021  

  

- v komisii LP         07.06.2021 
- v komisii F         10.06.2021     
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Stanoviská komisií 
Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania .... 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
   

schvaľuje 

Dodatok č. 3 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 2021.  

                                                  

_ _ _ _ _ 

 

Dôvodová správa 

k návrhu Dodatku č. 3 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 26.6.2018 a nadobudol účinnosť          
1. októbra 2018. Následne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
schválilo dňa 19.2.2019 uznesením č. 22/2019 Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania a 
Dodatok č. 2 bol schválený uznesením č. 54/2019 dňa 25.6.2019 a nadobudol účinnosť 
1.7.2019.   

      Návrh Dodatku č. 3 Poriadku odmeňovania sa predkladá na základe vyhodnotenia 
doterajšej aplikačnej praxe. 

V bode 1 návrhu ide o úpravu  odmeny sobášiacemu. V súčasnosti dostáva sobášiaci 20 € za 
jeden sobáš alebo uvítanie nového občana do života. Navrhuje sa systémová zmena, pri ktorej 
nebude potrebná ďalšia zásadná úprava (pokiaľ sa nezmení zákon), ktorá je vyjadrená 
v percentách za jeden sobáš alebo uvítanie detí do života. Pôvodne navrhované 3 % odporučila 
finančná komisia zmeniť na 4 %, čo predstavuje v tomto roku čiastku 45,32 € (priemerná 
mzda v roku 2020 = 1133 €). Predkladateľ si tento návrh osvojil, a preto návrh obsahuje už 
štyri %. V tomto návrhu sa zohľadňujú aj náklady na cestovné, keďže sa niektoré sobáše 
konajú aj mimo sobášnej miestnosti a tiež náklady na úpravu zovňajšku sobášiaceho. 

V spoločných ustanoveniach sa deklaruje, že odmena sobášiacemu sa nezapočítava do limitu 
odmeny podľa § 25 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

V bode 2 ide o spresnenie odseku tak, aby bolo jednoznačné, kedy prislúcha poslancovi 
odmena, t. j. až po zložení sľubu, kedy sa reálne ujíma svojho mandátu. 

Vzhľadom k tomu, že ide už o 3. dodatok, súčasťou predkladaného návrhu dodatku č. 3 
k poriadku odmeňovania je aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie úplného znenia 
poriadku odmeňovania v znení jeho dodatkov. 

 

Bratislava, jún 2021 
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Uznesenie MiR zo dňa 15.06.2021: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 3 
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: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 07.06.2021: 

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu na rokovanie.  
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.06.2021: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh dodatku č. 3 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 na návrh pána poslanca Viciana odporúča upraviť v Čl. I., bod 1. odmenu sobášiacemu 
poslancovi z 3% na 4% a takto upravený materiál predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
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Návrh 

DODATOK Č. 3 

k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sa na svojom ... . zasadnutí dňa 
29.6.2021 uznesením č. ..../2021 uznieslo na tomto dodatku č. 3 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"): 

 

Čl. I 

Poriadok odmeňovania sa  mení a dopĺňa takto: 

1. § 9 ods. 2  sa nahrádza novým textom, ktorý znie: „Sobášiacemu patrí odmena vo výške     
4 % za jeden sobáš alebo uvítanie nového občana do života. Odmena sa odvodzuje od 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republike za 
predchádzajúci kalendárny rok určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Eurách 
a je vyjadrená ako percentuálny podiel zaokrúhlený na celé Eurá smerom nahor. 

2. V § 10 ods. 3 sa pred prvú vetu vkladá nová, ktorá znie: „Poslancovi patrí odmena po 
zložení sľubu poslanca“. 

 

Čl. II 

         Splnomocňovacie ustanovenie 

 

Starostka mestskej časti sa splnomocňuje, aby vydala úplné znenie Poriadku odmeňovania 
poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 
volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  
26.08.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.02.2019, dodatku č. 2 zo dňa 25.06.2019 ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto dodatkom č. 3. 

 
 

 

Čl. III 

 

Tento dodatok č. 3 k poriadku odmeňovania nadobúda účinnosť 1. júla 2021. 

 

 

 
                                                                                                         Dana Čahojová 
                                                                                                                 starostka 


