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

 
 
 
 
 

Materiál na 2. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 19. 02. 2019 

 
 
 
 

Návrh 
Dodatku č. 1 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 organizačného oddelenia 
 
 

 
Prerokované: 

- v MiR         05.02.2019  

  
- v komisii F            31.01.2019 
- v komisii LP          28.01.2019 
 

 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 

Dodatok č. 1 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. marca 2019.  
 

_ _ _ _ _ 
 

 
Dôvodová správa 

k návrhu Dodatku č. 1 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“). 
 

Všeobecná časť: 
      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. 

      Návrh Dodatku č.1 Poriadku odmeňovania sa predkladá na základe schváleného zákona 
NR SR č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý 
pri predchádzajúcej novele upravil odmeňovanie poslancov avšak neriešil aj potrebu  
zabezpečiť odmenu poslancom, ktorí vykonávajú funkciu sobášiaceho a robia to obvykle 
v deň pracovného voľna (sobota).  
     V uvedenom zákone sa menia a upravujú v § 25 ods. 7 a ods. 8, ktoré znejú: 
 
1. V § 25 odsek 7 znie:  
„(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 
starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 
funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v 
doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) 
Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a 
cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za 
zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a 
nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu 
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Týmto nie je dotknutá odmena podľa 
odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety 
sa vzťahujú osobitné predpisy. 18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 
vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie: 
„18ab) § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.“. 
 
2. V § 25 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa 
osobitného predpisu,18baa) môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena 
určená v zásadách odmeňovania poslancov.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 18baa znie: 
„18baa) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.“. 
 

Osobitná časť: 
K bodu 1: 

Upravuje sa odsek 1 v § 2 poriadku odmeňovania kvôli prehľadnosti, pričom sa rozlišuje plat 
zástupcu starostu a odmena zástupcu starostu ako vyplýva zo zákona o obecnom zriadení 
citovaného vo všeobecnej časti.  
 

K bodu 2: 
Formálna úprava označenie poznámky pod čiarou. 

 
K bodu 3: 

Upravuje sa výška platu zástupcu starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na 
výkon tejto funkcie. Zákon limituje plat na maximálne 70 % mesačného platu starostu podľa § 
4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 
K bodu 4: 

Upravuje sa odmena zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania 
a vykonáva funkciu podľa § 13 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Zákon limituje odmenu na maximálne 70 % mesačného platu 
starostu podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, avšak 
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej triedy. 

 
K bodu 5: 

Upravuje sa odmeňovanie poslancov, ktorí sú sobášiaci. Uvedená výška sa uplatňovala už 
predchádzajúcom volebnom období, avšak novela zákona NR SR č. 70/2018 Zb. o obecnom 
zriadení odmeňovanie upravila, pričom do odmien sa zahrnuli všetky odmeny vrátane tých, 
ktorými boli poslanci odmeňovaní za sobášenie. Uvedený návrh uvádza tento druh odmeny do 
pôvodného stavu, pričom sa nezapočítava do limitu, ktorý sa musí dodržať podľa § 25 ods. 8 
uvedeného zákona, ktorý je limitovaný jedným mesačným platom starostu za kalendárny rok 
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny podĺa zákona NR SR č. 253/1994 o právnom 
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postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
pomerov.   

 
K bodu 6: 

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

Stanoviská komisií: 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 04.02.2019: 
Komisia prerokovala návrh dodatku, schvaľuje ho a odporúča ho predložiť MiZ na schválenie. 
Prít.: 3                   Za: 2                       Proti: 0                     Nehlasoval: 1 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 
Uznesenie MiR z 05.02.2019: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh dodatku č. 1 
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: 7   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  nehlasoval: 1 
 

Bratislava, február 2019 
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Návrh 
DODATOK Č. 1 

k Pravidlám 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 2. zasadnutí dňa 
19.2.2019 uznesením č. xxx/2019 uznieslo na tomto dodatku 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 
Pravidlá odmeňovania sa  menia dopĺňajú takto: 

1. V § 2 ods.1  znie: 
„(1)  Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy  (ďalej len  
„poriadok“) upravuje   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“), 

b) platu poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon 
funkcie zástupcu starostu, alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol v pracovnom 
alebo obdobnom pomere (ďalej len „plat zástupcu starostu“), 

c) mesačnej odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi, 
d) odmeny poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 

starostu podľa § 13 ods. 3 zákona1) a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania (ďalej 
len „odmena zástupcu starostu“), 

e)  odmeny členom komisií – neposlancom, 
f) odmena sobášiacemu. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“. 
 

2. V § 2 ods. 2 sa označenie poznámky pod čiarou k odkazu 1) mení na 1a). 
3. § 5 vrátane nadpisu znie: 

„§ 5 
Plat zástupcu starostu 

(1) Zástupcovi starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat od mestskej 
časti podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške 70 % 
mesačného platu starostu. 

(2) Plat zástupcovi starostu určuje starosta.“. 
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4. § 7 vrátane nadpisu znie: 
„§ 7 

Odmena zástupcu starostu 
(1) Zástupcovi starostu, ktorý vykonáva funkciu podľa § 13b  zákona1) a nie je dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania patrí odmena od mestskej časti podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez 
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny1a). 

(2) Odmenu zástupcovi starostu určuje starosta.“. 

 
5. V § 9 ods. 2 sa číslo „10“ nahrádza číslom „20“. 

6. V § 10 ods. 5 sa za prvou vetou pridáva nová veta, ktorá znie: „Poslancovi, ktorý vykonáva 
činnosti podľa osobitného predpisu2) patrí odmena podľa § 9 tohto poriadku, ktorá sa 
nezapočítava do odmeny podľa predchádzajúcej vety. 

 

Čl. II 
 

Tento dodatok k pravidlám odmeňovania nadobúda účinnosť 1. marca 2019. 
 

 
 

                                                                                                       Dana Čahojová 
                                                                                                              starostka 

 
 


