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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

A. deklaruje 

 

záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava- 

-Petržalka 

 

B. žiada  

 

prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla 

informácie o mzde, plate, odmene alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 

zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja za každý kalendárny 

mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte 

uvedenom v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch 

pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu: 

 

a) titul, meno, priezvisko, 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a 

deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

c) brutto čiastková i celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti podľa prílohy č.1 priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej 

činnosti uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

d) brutto celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzaných z rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

         T: trvale od 1.12.2016 

     Termín kontroly: polročne, od 1.12.2016 

 

C. žiada  

 

poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka, ktorým sú mzdy, plat alebo odmeny 

uhrádzané i z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava alebo Bratislavského samosprávneho 

kraja 

poskytnúť mestskej časti Bratislava-Petržalka pravdivú informáciu o brutto celkovej mzde, 

plate, odmene alebo platových pomeroch uhrádzaných z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislava alebo Bratislavského samosprávneho kraja za každý kalendárny mesiac jednotlivo, 

vždy do 20.dňa nasledujúceho mesiaca. 
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Dôvodová správa  
 

Ust. § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení znie, cit.: 

 

„(3) Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, 

ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom
9)

 

o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,
16a)

 poslancom obecného zastupiteľstva,
16b)

 

predstaveným v štátnej službe,
16c)

 odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej 

republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
16d)

 vedúcim zamestnancom 

vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,
16e)

 vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým 

je orgán verejnej moci,
16f)

 nadriadeným v služobnom pomere
16g)

 alebo členom hodnotiacej 

komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o 

použití verejných prostriedkov.
16h)

  

Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu 

a) titul, 

b) meno, 

c) priezvisko, 

d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, 

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo 

činnosť vykonáva, 

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 

alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného 

verejného rozpočtu.“. 

 

Predmetný materiál predkladám z dôvodu, aby každý obyvateľ mestskej časti Bratislava-

Petržalka mohol na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka 

nájsť informáciu, ktorú je mestská časť podľa hore uvedeného ustanovenia zákona povinná 

poskytnúť. 

 

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 13.9.2016, 

ktorá ho odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 

Materiál bol prerokovaný aj vo všetkých odborných komisiách miestneho zastupiteľstva, 

ktorých stanoviská sú priložené. 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 05.09.2016 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    

M. Jóna – predseda, I. Antošová, A. Hájková, L. Ovečková, J. Vydra, Ľ. Kačírek,  

E. Pätoprstá, T. Mikus,  

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B. Sepši, T. Schlosser 

 

Prítomní hostia:   

J. Lukáček - vedúci FO, M. Radosa - zástupca starostu, J. Karman - poslanec miestneho 

zastupiteľstva,  J. Kríž - poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

K bodu: Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov  

 

Uznesenie: Komisia berie na vedomie uvedený materiál a informácie. 

Hlasovanie:                                                                                                                       

Prítomní: 10                                                                                                                                       

za:  10                                                                                                                                                  

proti:  0                                                                                                                             

zdržal sa: 0                                                                                                                      

Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Ing. arch. Kordošová   

V Bratislave, dňa 05.09.2016   

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  

konanej dňa 05. 09. 2016 
 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, – prišiel 

počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof,  Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Ján 

Karman  

 

Neprítomní – ospr. : Ing. Ján Hrčka, Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo 

 

K bodu 11/ Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov  

Materiál uviedol Ing. Karman, poslanec MZ. V krátkosti predstavil predložený materiál. Po 

krátkej diskusii k tomuto bodu prijala komisia nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   6   

Proti:        0 

Zdržal sa:   1   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava:  05. 09. 2016 

tajomníčka komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 06.09.2016 

 

Prítomní:  

M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,   

V. Chaloupka 

Neprítomní: P. Hochschorner, P. Beňa 

 

K bodu 2:  Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 
 

Uznesenie: Členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka schváliť s pripomienkami uznesenie v navrhnutom znení. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 8 

Za: M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, Ľ. Škorvaneková, J. Korbel, A. Dyttertová, M. Lažo,  V. 

Chaloupka 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 07.09.2016 

 

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,       

                Gabriela Janíková,  Miroslava Makovníková Mosná,  Roman Masár, 

                  Ivana Antošová, Vladislav Chaloupka                                

Ospravedlnený: 0 

Neprítomný:   0                            

 

K bodu 4/   Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov  

               

Materiál uviedol: Ing. Ján Karman - poslanec MZ Bratislava-Petržalka 

Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu. 

Hlasovanie:  

prítomní: 9 

za: (  8  ) Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová, 

                        Miroslava Makovníková Mosná,  

                        Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay,  

                        Roman Masár, Vladislav Chaloupka 

proti:      0 

zdržal sa : 1  / Daniela Palúchová 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti  Bratislava-Petržalka „Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo 

platových pomerov“.  

V Bratislave 7.9.2016                                                           

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková 

                         tajomníčka komisie 

 

Výpis 

z uznesení z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti  Bratislava-Petržalka konanej dňa 07.09.2016 

 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová 

Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan  Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing,  Juraj Vydra 

 

Tajomník: 

Mgr. Jana Jecková 

 

Hostia:  

Ing. Julián Lukáček – FO 

Ing. arch. Jozef Vasek - ÚRaD 

Daniela Podolayová – BO 

Mgr. Betka Brozsová -ONsM 

Emeljanovová Daniela– OK 

Ing. Ján Karman – poslanec 

 

Bod. č. 9 Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

 

Materiál predstavil predkladateľ p. Ján Karman poslanec miestneho zastupiteľstva.  

P. Karman oboznámil prítomných o  navrhovanom zverejnení, ktoré by bolo formou tabuľky 

a aj s rozdelením podľa jednotlivých funkcií. Tak isto oboznámil prítomných, že v prípade, ak 

z právnej analýzy vyjde, že plat prednostu úradu nie je možné zverejniť, nakoľko nejde 

o volenú funkciu, tak materiál predloží bez návrhu na zverejnenie platu prednostu úradu. 

 

P. Demel, upozornil na to že prednosta úradu je zamestnanec a nie je to volená funkcia 

a rovno navrhol zmenu uznesenia tak, že  z materiálu vylúčil slová: „prednostu mestskej 

časti“ 

 

Hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu p. Demela: 

Za: 4 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský, Ing. Eduard 

Demel,  

Proti: 0 

Zdržal sa: Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, Ing. Juraj Vydra, JUDr. Milan Vetrák 

 

Pozmeňovací návrh  uznesenia o podmienku doplnenia materiálu o právne stanovisko: 

Za: 3 - JUDr. Milan Vetrák, Ing. Juraj Vydra, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 

Proti: 3- Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

Zdržal sa: 2 -Jana Hrehorová, Mgr. Ivan Uhlár, PhD, 

 

Uznesenie k bodu 9 
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Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  

uznesenie v znení: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A. deklaruje 

záujem zvýšiť transparentnosť  a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava- 

-Petržalka 

B. žiada  

prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla 

informácie o mzde, plate, odmene alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 

zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom 

súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. 

z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 

a to v rozsahu: 

a) titul, meno, priezvisko, 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a 

deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

c) celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti. 

      T: trvale od 1.10.2016 

     Termín kontroly: polročne, od 1.10.2016 

Hlasovanie:  

Za: 4 -JUDr. Milan Vetrák M.P.H, Jana Hrehorová, PhD, Ing,  Juraj Vydra, Mgr. Ivan Uhlár 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 -RNDr. Gabriel Gaži, Viera Bieliková, Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

 

Materiál nebol schválený.  

 

Za správnosť: J. Jecková 

  tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 7.9. 2016 

 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela 

Palúchová, Milan Vetrák, Martin Jóna, Marek Kovačič 

Ospravedlnená: Alexandra Petrisková 

Neospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus  

 

K bodu 10: Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť materiál Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových 

pomerov s doplnením rozdelenia príjmov za jednotlivé činnosti. 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 

Za:  4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: Alena Greksa 

 

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konanej dňa 8.9.2016 

 

Prítomní na komisii: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková,  

M. Baranovič, M. Malaga 

    

Ospravedlnení: K. Věntusová, Ľ. Farkašovská 

 

K bodu: Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platobných pomerov 

Materiál uviedla: Ing. Pätoprstá 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť  

pod podmienkou, že materiál bude posúdený, či je v súlade s platnou legislatívou 

uznesenie v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

A. deklaruje 

záujem zvýšiť transparentnosť  a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava- 

-Petržalka 

B. žiada  

prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla 

informácie o mzde, plate, odmene alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 

zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom 

súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. 

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 

a to v rozsahu: 

a) titul, meno, priezvisko, 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a 

deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

c) celková mzda, plat, odmena alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti. 

         T: trvale od 1.10.2016 

     Termín kontroly: polročne, od 1.10.2016 
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Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za: E.Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, Ľ. Škorvaneková, M. Malaga, D. Lengyelová 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 

  tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.9.2016 
 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala 

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová 

 

K bodu 14/ – Zverejňovanie platov poslancov a starostu 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Lukáček, tajomník komisie                     

V Bratislave 8.9.2016                                                          

 

Výpis uznesenia z  11. zasadnutia školskej komisie z 12.09.2016 
 

 

Uznesenie č. 4/11/2016 
Zverejňovanie miezd, platov, odmien a platových pomerov  

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Petržalka schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli. 

 

Hlasovanie:   
Prítomní: 9:  PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., 

Mgr. J. Kríž, Ing. A Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ Klimová  

Za: 7         proti:   0    zdržal sa:  2  - PhDr. Farkašovská, p. Klimová        
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené 

za správnosť zápisnice 

              PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

               predsedníčka komisie 

Zapísala: 

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie 

V Bratislave 12.09.2016 

 


