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Zásady odmeňovania 
poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti. 

(úplné znenie v znení uznesenia č. 54/2011(ako dod.1), dodatku č. 2 a dodatku č. 3) 
 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Dúbravka (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) v súlade s § 15 ods. 2  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 
11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  a v súlade s čl. 18 ods. 4 písm. m) a n) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky schválilo uznesením č. 538/2010 dňa 14.9.2010 tieto „Zásady 
odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti“ : 

 
 

§ 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 pracovného pomeru. 
(2) Poslancovi a členovi komisie-neposlancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka poskytuje mestská časť odmenu v zmysle § 25 ods. 9 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy. Táto odmena sa poskytuje za pracovnú aktivitu, ktorá okrem 
priameho kontaktu s občanmi predstavuje najmä prácu a účasť v komisiách miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rade,  účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a ďalších 
činnostiach vyplývajúcich z mandátu poslanca. 
(3) Odmena nepatrí poslancovi a členovi komisie - neposlancovi miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Dúbravka, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú 
vykonávať bez odmeny. 
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§ 2 
Rozsah pôsobnosti  

 
       Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti (ďalej len "zásady") upravujú 
poskytovanie: 
a) náhrady mzdy a ušlého zárobku poslancovi miestneho zastupiteľstva a členovi komisie - 

neposlancovi, ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pracovnom 
pomere a poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom pomere 
a svoju funkciu vykonáva krátkodobo (ďalej len “krátkodobo uvoľnený poslanec“) 
(pozri § 4), 

b) plat zástupcovi starostu, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo svojho   
zamestnania, alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol v pracovnom alebo obdobnom 
pracovnom pomere (ďalej len „zástupca starostu“) (pozri § 5), 

c) mesačnej odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi (pozri § 6), 
d) odmeny  starostovi, zástupcovi starostu a miestnemu kontrolórovi (pozri §§ 7, 8, 9), 
e) odmeny členom komisií – neposlancom (pozri § 10), 
f) odmeny tajomníkovi komisie (pozri § 11). 
 

§ 3 
Tvorba odmien 

     Výdavky súvisiace s výplatou náhrady mzdy a ušlého zárobku, platov a odmien   
uvedených v § 2 sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava -
Dúbravka (ďalej len „mestská časť“). 

 
§ 4 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku krátkodobo uvoľneného poslanca a člena komisie– 
neposlanca 
 
(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 a členovi komisie – neposlancovi (vrátane 
poslankýň na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke) sa poskytuje za účasť na 
zasadnutiach miestneho zastupiteľstva náhrada ušlého zárobku vo výške 5 €/hod., najviac 
však za  8 hodín denne. Odmena v rovnakej výške sa poskytuje za účasť na zasadnutí 
komisií miestneho zastupiteľstva a  komisií na otváranie a vyhodnocovanie súťažných ponúk 
vo verejnom obstarávaní v rozsahu hodín, ktoré pripadajú do obvyklého pracovného času, t. 
j. v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 16,00 hod. Pokiaľ je obvyklý pracovný čas odlišný od 
uvedeného, žiadateľ preukáže túto skutočnosť potvrdením od svojho zamestnávateľa.  
Náhradu poskytne mestská časť na požiadanie a na základe preukázania skutočnosti, ktorá 
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osvedčuje, že poslanec nie je v pracovnom pomere (alebo je na materskej dovolenke a ďalšej 
materskej dovolenke). Ustanovenia tohto odseku na nevzťahujú na refundáciu náhrady mzdy 
alebo inej odmeny podľa odseku 1. 
(3) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pracovnom 
pomere, a ktorý preukáže, že počas zasadnutia čerpal dovolenku alebo neplatené voľno, 
poskytne mestská časť na požiadanie odmenu vo výške 5 €/hod., najviac však za 8 hodín 
denne. 
 

§ 5 
Plat zástupcu starostu 

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

patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní plat od mestskej časti v rozpätí 60 
– 80 % platu starostu mestskej časti. 

(2) Plat zástupcovi starostu určuje starosta mestskej časti. 
(3) Mesačná odmena zástupcovi starostu podľa § 6 a § 11 neprislúcha. 

 
 

§ 6 
Mesačná odmena krátkodobo uvoľneného  poslanca 

 

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva okrem náhrady mzdy, prípadne ušlého 
zárobku (pozri § 4)  mesačná odmena, ktorá je odvodená od priemernej mzdy  v národnom 
hospodárstve v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok určenej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky (t. j. priemerná mzda = 100 %). 
(2) Výška mesačnej odmeny v eurách za výkon funkcie poslanca sa priznáva ako súčet 
percentuálnych podielov vypočítaných podľa ods. 3 vynásobený 1/100 priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve podľa ods. 1 a zaokrúhlený na celé euro smerom nahor.  
(3) Mesačná výška odmeny poslanca a príplatkov  sa určuje  nasledovne: 
       a) základná odmena ..................................................   12 %, 
       b) príplatok za každú komisiu (najviac 2 komisie)....    4  %, 
       c) príplatok pre predsedu komisie ............................     2 %, 
       d) príplatok pre člena miestnej rady .........................     7 %. 
(4) Jednorazový príplatok pre člena návrhovej komisie na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
sa ustanovuje vo výške 3 %. 
(5) Odmena sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne nasledujúceho mesiaca. 
(6)  Mesačná odmena priznaná podľa ods. 3 písm. a) sa kráti : 

a) o 40 % základnej odmeny pri každej účasti na menej ako polovici zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva, 

b) o 50 % základnej odmeny pri každej ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva,   

c) o 100 % základnej odmeny pri každej neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. 
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(7) Ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa podáva zásadne 
písomne  vopred (listom, faxom, e-mailom), najneskôr však do 3 dní po termíne konania 
miestneho zastupiteľstva. Dodržanie uvedeného termínu poslancom je podmienkou 
vyplatenia odmeny. K  inému ako písomnému ospravedlneniu sa neprihliada.  
(8) Za neúčasť na rokovaní miestnej rady sa príplatok podľa ods. 3 písm. d) znižuje pri 
každej ospravedlnenej neúčasti o 50 %, pri každej neospravedlnenej neúčasti o 100 %. 
Krátenie odmeny sa neuplatňuje ak starosta zvolá miestnu radu z dôvodu prerokovania 
pozastavenia uznesenia miestneho zastupiteľstva podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
(9) Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní miestnej rady sa podáva starostovi alebo 
organizačnému oddeleniu vopred. Ústne alebo telefonické ospravedlnenie uvedie starosta do 
zápisnice. 
 
(10) Za neúčasť na rokovaní komisie sa príplatok podľa ods. 3 písm. b) znižuje pri každej 
neúčasti o 100 %. Predsedovi komisie sa uvedeným spôsobom okrem zníženia príplatku 
podľa ods. 3 písm. b) zníži o 100 % aj príplatok podľa ods. 3 písm. c). Za neúčasť na 
rokovaní komisie sa príplatok podľa ods. 3 písm. b) znižuje pri každej ospravedlnenej 
neúčasti o 50 % v prípade, že sa v rovnakom dni a čase koná aj druhá komisia, v ktorej je 
poslanec členom a nemohol sa jej z objektívnych príčin zúčastniť. Predsedovi komisie sa 
uvedeným spôsobom okrem zníženia príplatku podľa ods. 3 písm. b) zníži aj príplatok podľa 
ods. 3 písm. c). 
     
(11) 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 z rokovania príslušnej komisie. 
(12) Pri krátení odmien v príslušnom mesiaci sa prihliada na neúčasť v poradí: miestne 
zastupiteľstvo, miestna rada, komisia. 

 
§ 7 

Odmeňovanie starostu 
 

Odmeňovanie starostu sa riadi osobitným predpisom.1 
 
 

§ 8 
Odmeňovanie miestneho kontrolóra 

 

 (1) Miestnemu kontrolórovi možno schváliť odmenu do výšky 30 % schváleného 
mesačného platu2. 
 (2) Výšku odmeny schvaľuje štvrťročne miestne zastupiteľstvo. 

 
                                                           
1 § 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. 
2 § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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§ 9 
Odmeňovanie zástupcu starostu  

     Odmenu zástupcovi starostu určuje starosta max. do výšky 50 % schváleného mesačného 
platu. 

 
§ 10 

Odmeňovanie členov komisií – neposlancov 
 

(1) Odmena členovi komisie-neposlancovi sa priznáva vo výške 4 % mesačne. 
(2) Odmenu členovi komisie-neposlancovi schvaľuje zástupca starostu na návrh predsedu 
komisie. 
(3) Na zníženie odmeny a ospravedlnenie neúčasti člena komisie-neposlanca sa primerane 
vzťahujú ustanovenia  § 6 ods. 10 a 11. 
 

§ 11 
Odmeňovanie tajomníkov komisií 

 

(1) Tajomníkovi komisie za  prípravu materiálov a spracovanie komplexnej agendy na 
zasadnutie jednej komisie prislúcha odmena do 7 %.  
(2) Odmenu tajomníkovi komisie schvaľuje zástupca starostu mesačne. 
(3) V prípade, že zástupca starostu nie je zvolený, odmenu navrhuje predseda komisie. 
 

§ 12 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Ustanovenia § 6 ods. 3 písm. b) a c) sa nevzťahujú na členov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
(2) Pokiaľ nie je v zásadách ustanovené inak, odmena sa odvodzuje od priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve  Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok určenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky v eurách a je vyjadrená ako percentuálny podiel 
zaokrúhlený na celé euro smerom nahor. 
(3) Pokiaľ nie je v  zásadách ustanovené inak, záväzným podkladom pre vyplatenie 
mesačnej odmeny je prezenčná listina z príslušného orgánu miestnej samosprávy (miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady, komisie miestneho zastupiteľstva).  
(4) Ustanovenia vyplývajúce zo zásad sa upravujú okrem § 7 a § 8 každoročne vždy k 1. 
júlu bežného roka. 
(5) Poslancovi, ktorý nastúpil do funkcie a zložil sľub do 15. dňa v mesiaci vrátane, 
prislúcha odmena podľa týchto zásad v plnej výške. Poslancovi, ktorý nastúpil do funkcie 
a zložil sľub po 15. dni v mesiaci odmena podľa týchto zásad neprislúcha. 
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(6) Odmena  za  vykonávanie  mandátu  poslanca  a  člena  komisie - neposlanca  podľa   § 
1 ods. 3 sa prestáva vyplácať doručením písomného vyhlásenia mestskej časti. V prípade 
písomného odvolania vyhlásenia podľa § 1 ods. 3 bude odmena vyplácaná od nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo písomné odvolanie vyhlásenia doručené 
mestskej časti.  

 
§ 13 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 
 

(1) Zrušujú sa zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 19.2.2008 schválené uznesením č. 
181/2008, príloha č. 1 k zásadám schválená uznesením č. 196/2008, príloha č. 2 k zásadám 
schválená uznesením č. 385/2009 a príloha č. 3 k zásadám schválená uznesením č. 528/2010.  
(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. 
(3) Zmeny zásad vyplývajúce z uznesenia č. 54/2011 (ako dodatku č. 1) zo dňa 28.6.2011 
nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011. 
(4) Zmeny zásad vyplývajúce zo schváleného dodatku č. 2. zo dňa 22.9.2011 nadobúdajú 
účinnosť 1. októbra 2011. 
(5)  Zmeny zásad vyplývajúce zo schváleného dodatku č. 3 zo dňa 25.6.2013 nadobúdajú 
účinnosť 1. júla 2013. 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
 
 
Vydané: Bratislava, 2 júla 2013 
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