
 

Poriadok odmeňovania 
poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

úplné znenie 

(v znení Dodatku č. 1 schváleného 19.2.2019 uznesením č. 22/2019,  Dodatku č. 2 schváleného 

25.6.2019 uznesením č. 54/2019 a Dodatku č. 3 schváleného 29.6.2021 uznesením č. 227/2021) 

 

§ 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 § 15 ods. 4 a § 25 ods. 7 a 8 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. 

l) zákona SNR č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov. 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) 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. 

______________________________ 

1) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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(2)  Tento poriadok odmeňovania sa nevzťahuje na odmeňovanie starostu mestskej časti a 

miestneho kontrolóra, ktoré sa riadia osobitnými právnymi predpismi1a. 

 

§ 3 

Tvorba odmien 

     Výdavky súvisiace s výplatou náhrady mzdy a ušlého zárobku, platov, odmien,  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. 

 

(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, 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 5 Eur/hod., najviac však za 8 hod. denne. 

 

§ 5 

Plat dlhodobo uvoľnenému poslancovi 

 

(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. 

 

 

 

§ 6 

Mesačná odmena krátkodobo uvoľnenému  poslancovi 

 

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva mesačná odmena, ktorá je odvodená od  

mesačného platu starostu určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov bez navýšenia podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona. (plat starostu, ďalej len „PS“). 

(2) Mesačná výška odmeny v Eurách za výkon funkcie poslanca sa priznáva ako podiel vypočítaný 

podľa ods. 1 zaokrúhlený na celé Eurá smerom nahor. 

(3) Výška odmeny poslanca podľa ods. 2 sa určuje  nasledovne : 

 
1a § 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 a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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 a) poslanec - základná odmena  ....................………………………....        1/15 PS, 

 b) poslanec – člen aspoň 1 komisie ……...............…………….........          1/13 PS, 

 c) poslanec – predseda komisie, alebo člen miestnej rady .................          1/12 PS. 

(4) Odmena sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne nasledujúceho mesiaca. 

(5)  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. 

(6) Ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa riadi rokovacím poriadkom 

miestneho zastupiteľstva (viď. § 7 ods. 6 rokovacieho poriadku). K inému ako písomnému 

ospravedlneniu sa neprihliada. 

(7) Za neúčasť na rokovaní miestnej rady sa odmena podľa ods. 3 písm. c) kráti pri každej 

ospravedlnenej neúčasti o 20 €, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 40 €. To neplatí pri 

zasadnutí miestnej rady mimo schváleného harmonogramu. 

(8) Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní miestnej rady sa riadi rokovacím poriadkom miestnej rady 

(pozri § 4 ods. 5 rokovacieho poriadku). 

(9) Za neúčasť na rokovaní komisie sa odmena podľa ods. 3 písm. b) kráti pri každej ospravedlnenej 

neúčasti o 5 €, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 10 €. Predsedovi komisie sa uvedeným 

spôsobom odmena kráti o 10 €pri ospravedlnenej neúčasti a 20 € pri neospravedlnenej neúčasti. 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  prezenčná listina k zápisnici z príslušnej komisie. 

(11) Pri krátení odmien v príslušnom mesiaci sa prihliada na neúčasť v poradí: miestne 

zastupiteľstvo, miestna rada, komisia. 

 

 

§ 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.   

 

 

§ 8   

Odmeňovanie členov komisií – neposlancov 

 

(1) Mesačná odmena členovi komisie – neposlancovi sa priznáva do výšky 1/48 PS. 
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(2) Odmenu členovi komisie - neposlancovi schvaľuje starosta spravidla štvrťročne. 

(3) Za neúčasť na rokovaní komisie sa odmena členovi komisie kráti pri každej ospravedlnenej 

neúčasti o 50 %, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 100 %. 

(4) Odmena členovi komisie – neposlancovi sa nepriznáva za mesiac, v ktorom komisia nezasadala. 

 

 

§ 9 

Odmena sobášiacemu 

(1) Sobášiaci poslanec je osoba, ktorá je oprávnená sobášiť v zmysle príslušných právnych 

predpisov2 (ďalej len „sobášiaci“) a bol poverený  na tento účel miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti na základe schváleného uznesenia . Sobášiaci vykonáva aj uvítanie nových občanov do života. 

(2) 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. 

(3) Odmena sobášiacemu sa vypláca  spravidla štvrťročne vo výplatnom termíne mesiaca 

nasledujúcom po príslušnom štvrťroku. 

 

 

§ 10   

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Ustanovenia § 6 sa nevzťahujú na členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

(2) Ustanovenia vyplývajúce z poriadku sa upravujú každoročne vždy k 1. aprílu bežného roka. 

(3) Poslancovi patrí odmena po zložení sľubu poslanca. 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. 

(4) Poslancovi v mesiaci, v ktorom sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí neprislúcha 

žiadna odmena. 

(5) Suma odmien pre poslanca nemôže za kalendárny rok prekročiť výšku jedného mesačného 

platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.3 Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti 

podľa osobitného predpisu2) patrí odmena podľa § 9 tohto poriadku, ktorá sa nezapočítava do 

odmeny podľa predchádzajúcej vety. 

(6) Suma odmien pre člena komisie-neposlanca nemôže za kalendárny rok prekročiť výšku 

polovice mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.3 

(7) Evidenciu príjmov poslancov podľa tohto poriadku vedie miestny úrad mestskej časti. 

(8) Poslancovi, resp. členovi komisie-neposlancovi sa dosiahnutím zákonného limitu podľa ods. 5 

alebo ods. 6  vyplácanie mesačnej odmeny v uvedenom kalendárnom roku zastavuje. 

 
2  § 4 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 
3 § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 a  zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



5 

 

 

§ 11 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

(1) Zrušujú sa pravidlá odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z 1. októbra 2007 v znení doplnenia uznesením miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 12/2014/B z 15.12.2014, 69/2015 z 

5.5.2015, Dodatkom č. 1 z 27.10.2015 a uznesením č. 210/2016/E z 28.6.2016. 

(2) Tento poriadok bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 424/2018 dňa 26.06.2018. 

(3) Tento poriadok nadobúda účinnosť 1. októbra 2018. 

(4) Dodatok č. 1 bol schválený uznesením č. 22/2019 dňa 19.2.2019 a nadobudol účinnosť 

1.3.2019. 

(5) Dodatok č. 2 bol schválený uznesením č. 54/2019 dňa 25.6.2019 a nadobudol účinnosť 

1.7.2019. 

(6) Dodatok č. 3 bol schválený uznesením č. 227/2021 dňa 29.6.2021 a nadobudol účinnosť 

1.7.2021. 

 

 

 

                                                                                                                   Dana Čahojová, v. r. 

                                                                                                                        starostka 

 

 


