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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. 22/2019 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

(2) Plat zástupcovi starostu určuje starosta.“. 
 

 
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, v. r. 
                                                                                                              starostka 

 
 


