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jún 2018 

1.    

Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 31/22/03/11/P zo 

dňa 22. marca 2011, ktorým bol schválený Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača v znení zmeny prijatej uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 2017  

 

B. schvaľuje 

 

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú 

poslancami, s účinnosťou od 01. júla 2018.



2. Dôvodová správa 

 

Platové pomery poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

(ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona od 01.04.2018 je nevyhnutné 

zosúladiť odmeňovanie poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií miestneho 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, nakoľko v súčasnosti platný a účinný Poriadok 

odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov 

stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, schválený uznesením 

miestneho zastupiteľstva č. UZN 31/22/03/11/P zo dňa 22. marca 2011 v znení uznesenia 

miestneho zastupiteľstva č. UZN 389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 2017 nie je v súlade s 

prijatou novelou zákona o obecnom zriadení. 

V nadväznosti na túto legislatívnu úpravu bol koncom marca 2018 všetkým poslancom 

miestneho zastupiteľstva zaslaný informačný mail, v ktorom boli upozornení na predmetnú 

úpravu a požiadaní o  názory a návrhy k tejto problematike. Na základe tejto výzvy bol doručený 

na miestny úrad len jeden relevantný návrh, návrh poslanca Michala Drotována. Medzitým 

miestny úrad podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o metodické usmernenie a tiež 

zosumarizoval stanoviská dostupné z iných zdrojov (ZMOS, webové sídlo MČ Bratislava-Nové 

Mesto). Na základe týchto skutočností a dostupných dokumentov bol vypracovaný písomný 

materiál pod názvom „Informácia o zmene zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vo veci odmeňovania poslancov s účinnosťou od 01.04.2018“, 

ktorý bol dňa 14.05.2018 zaslaný mailom všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva 

s opätovnou výzvou na doručenie návrhov, ktoré majú slúžiť ako podklad nového poriadku 

odmeňovania. Na výzvu opätovne reagoval len poslanec Michal Drotován s návrhom, aby 

odmena poslanca bola stanovená vo výške 200 € na mesiac, 15 €/ 1 sobáš pre sobášiacich 

poslancov a aby zostal zachovaný systém zrážok za neprítomnosť poslancov na rokovaniach 

miestneho zastupiteľstva a rokovaniach komisií. 

Keďže iný návrh zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva nebol doručený, 

predložený návrh poriadku odmeňovania vychádza z návrhu poslanca Michala 

Drotována.  

V návrhu je absolútna čiastka 200 € prepočítaná na percentá v záujme toho, aby sa 

odmena poslancov zvyšovala  rovnomerne v závislosti so zákonnou úpravou platu starostu, bez 

nutnosti prijímať dodatok k platnému poriadku odmeňovania. 

 Navrhovaný Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí 

nie sú poslancami, obsahuje právnu úpravu, ktorá je v súlade s platným a účinným zákonom 

o obecnom zriadení.  

Kompetencia miestneho zastupiteľstva na schvaľovanie predmetného poriadku 

odmeňovania  poslancov miestneho zastupiteľstva je upravená v § 15 ods. 2 písm. l) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 

znení neskorších predpisov a v § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. „Miestnemu 

zastupiteľstvu je vyhradené schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,“. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. „Obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať 

štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“. 

Samotná právna úprava odmeňovania musí byť  

a) v prípade poslancov miestneho zastupiteľstva v súlade s § 25 ods. 5 až 8 zákona Slovenskej 
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národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

b) v prípade členov komisií miestneho zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, v súlade s § 15 

ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

Podľa § 25 ods. 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

   „(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

starostu, patrí plat od obce; 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. Na sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18b) 

   (8) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 

mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13)“. 

Podľa § 15 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. „Členovi komisie, 

ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na 

člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.“. 
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3. Materiál 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

 

 

 
Návrh 

 
Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača,  

ktorí nie sú poslancami 

 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. l) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 

znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. m) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 15 ods. 4 a § 25 ods. 5 až 8 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje tento Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí 

nie sú poslancami (ďalej len „poriadok odmeňovania“): 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Tento poriadok odmeňovania upravuje poskytovanie: 

a) náhrady mzdy a ušlého zárobku poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača (ďalej len „poslanec“), ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo 

obdobnom pomere a poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, 

b) platu alebo odmeny zástupcovi starostu mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „zástupca 

starostu“), 

c) odmien poslancovi, 

d) odmien členovi komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý nie 

je poslancom (ďalej len „člen komisie - neposlanec“) a tajomníkovi komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „tajomník komisie“). 

 

Čl. 2 

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

v článku 1 sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len 

„mestská časť“). 

 

Čl. 3 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku poslancov  

 

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Mestská časť uhrádza zamestnávateľom 

na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí 

nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mestská časť poskytuje na požiadanie náhradu 

ušlého zárobku. 

 

Čl. 4 

Plat alebo odmena zástupcu starostu  

 

(1) Zástupcovi starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 

zástupcu starostu, patrí plat od mestskej časti v rozpätí uvedenom v prílohe. Výšku platu určuje 

starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“). 

(2) Zástupcovi starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 

zástupcu starostu, patrí mesačná odmena uvedená v prílohe. 

 

Čl. 5 

Zásady odmeňovania poslancov 

 

(1) Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť odmenu najviac jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.1) 

(2) Odmena sa poskytuje za prípravu a študovanie materiálov na zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), Miestnej rady miestneho 

zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva (ďalej len „komisia“), za účasť na 

zasadnutiach, prípravu a študovanie materiálov na zasadnutia  Rád škôl, za účasť na 

spoločenských, kultúrnych a športových  podujatiach organizovaných mestskou časťou, za 

účasť na poslaneckých dňoch a stretnutiach s občanmi, za štúdium právnych predpisov 

súvisiacich s výkonom funkcie poslanca a u sobášiacich poslancoch za prípravu a vykonanie 

sobáša. 

(3) Odmena sa poskytuje mesačne najviac vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa odseku 1. 

Výška mesačnej odmeny je uvedená v prílohe. 

(4) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie zástupcu starostu. 

(5) Odmena sa kráti v prípade ospravedlnenej neúčasti o 10 %    

a) za neúčasť na riadnom a mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva,  

b) za neúčasť na zasadnutí komisie miestneho zastupiteľstva,  

ktoré sa konali v príslušnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na odmenu.  

(6) Odmena sa kráti v prípade neospravedlnenej neúčasti o 25 %    

a) za neúčasť na riadnom a mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva,  

b) za neúčasť na zasadnutí stálej komisie miestneho zastupiteľstva,  

ktoré sa konali v príslušnom mesiaci, v ktorom vznikol nárok na odmenu.  

 

                                                 
1) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 6 

Zásady odmeňovania členov komisií - neposlancov a tajomníkov komisií 

 

(1) Členovi komisie - neposlancovi sa odmena poskytuje za účasť a prácu na zasadnutiach 

komisií a za riadny výkon funkcie člena komisie - neposlanca. 

(2) Členovi komisie - neposlancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť odmenu najviac 

jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.1) 

Výška polročnej odmeny je uvedená v prílohe. 

(3) Odmena podľa odseku 2 tohto článku sa kráti o 2 % za každú neúčasť na zasadnutí 

komisie, ktoré sa konalo v príslušnom polroku, v ktorom vznikol nárok na odmenu. 

(4) Tajomníkovi komisie sa odmena poskytuje za účasť a prácu na zasadnutiach komisií a za 

riadny výkon funkcie tajomníka komisie. Výška polročnej odmeny je uvedená v prílohe. 

 

Čl. 7 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny podľa čl. 4 ods. 2 a čl. 5 sa vyplácajú mesačne vždy k 10. dňu nasledujúceho 

mesiaca po mesiaci, v ktorom vznikol nárok na odmenu. 

(2) Odmeny podľa čl. 6 sa vyplácajú polročne vo výplatnom termíne jún a december 

bežného roku, pričom je hodnotené obdobie do 30.6. a do 31.12. bežného roku.  

(3) Poslancovi, ktorý nastúpil do funkcie a zložil sľub do 15. dňa v mesiaci vrátane, prislúcha 

odmena podľa tohto poriadku odmeňovania v plnej výške. Poslancovi, ktorý nastúpil do funkcie 

a zložil sľub po 15. dni v mesiaci odmena podľa tohto poriadku odmeňovania za daný mesiac 

neprislúcha. 

 

Čl. 8 

Osobitné ustanovenia pre kalendárny rok 2018 

 

(1) V kalendárnom roku 2018 sa poslancom poskytne mesačná odmena najviac vo výške 

1/12 zo sumy určenej podľa čl. 5 ods. 1 prvýkrát za mesiac júl a vyplatená môže byť najviac 

alikvótna časť jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny,1) odmena sa vypláca do vyčerpania zákonného finančného limitu. Na odmeny 

vyplatené od 01. apríla 2018 do 30. júna 2018 sa prihliada.  

(2) Na odmeny vyplatené od 01. januára 2018 do 31. marca 2018 sa pri posudzovaní výšky 

odmeny podľa odseku 1 tohto článku neprihliada. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Rača, schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. UZN 31/22/03/11/P zo dňa 22. marca 

2011 v znení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. UZN 389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 

2017. 

(2) Tento poriadok odmeňovania bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. UZN 

.......................... zo dňa ...................... a nadobúda účinnosť 1. júla 2018. 

 

V Bratislave dňa ................................. 

                            Mgr. Peter Pilinský 

                                            starosta
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Príloha  

k Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami 

 
 

A. Zástupca starostu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 

 

 

 

 

B. Zástupca starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 

 

 

 

 

C. Poslanci 

 

 

Funkcia Plat 

Zástupca starostu 40% až 80% z mesačného platu starostu 

 

Funkcia Odmena 

Zástupca starostu 

 1/12 zo sumy určenej podľa § 25 ods. 8   

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z. 

 

Funkcia Odmena 

Poslanec 

- príprava a študovanie materiálov na zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, 

- účasť na zasadnutiach, príprava a študovanie 

materiálov na zasadnutia  Rád škôl, 

- účasť na spoločenských, kultúrnych 

a športových  podujatiach organizovaných mestskou 

časťou,  

- účasť na poslaneckých dňoch a stretnutiach s občanmi, 

- štúdium právnych predpisov súvisiacich s výkonom 

funkcie poslanca    

                                      87 % z 1/12 zo sumy určenej 

podľa § 25 ods. 8   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z.,  

zaokrúhlené na najbližšie euro nahor 

 

 

- sobášiaci poslanec - príprava a vykonanie 

sobáša                     

                                                               15  €/1 sobáš 
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D. Členovia komisií - neposlanci a tajomníci komisií 

 
E.   

Funkcia Odmena 

Členovia komisií - neposlanci 
 

                                      50 €/polrok 

 

Tajomníci komisií 
 

100 €/polrok 

 

 


