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Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupitelstva 

a členov komisií – neposlancov  

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

(schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 407 zo dňa 12. decembra 2017 v znení uznesenia MZ č. 425 z 23. januára 2018) 
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Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

 Práca poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(ďalej len „MZ“) a člena komisie MZ – neposlanca je dobrovoľná činnosť, ktorú 

vykonáva mimo pracovného času a bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pomeru. 

 Zásady odmeňovania určujú poskytovanie odmien v zmysle zák. SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslancom MZ za 

účasť a pracovnú aktivitu na zasadnutiach MZ, za prácu vo funkciách člena miestnej 

rady, predsedu komisie MZ, člena komisie MZ, za výkon funkcie sobášiaceho, 

obyvateľom za ich účasť a prácu v komisiách MZ a ďalších náhrad poslancom MZ. 

 

Článok II 

Rozsah platnosti 

 

 Zásady odmeňovania poslancov MZ a členov komisií – neposlancov upravujú 

poskytovanie: 

a) náhrady mzdy a ušlého zárobku poslancovi MZ, ktorý vykonáva funkciu popri 

pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „krátkodobo uvoľnený 

poslanec“), 

b) mesačnej paušálnej odmeny a s pohyblivou zložkou odmeny zástupcovi 

starostu a poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý je pre výkon funkcie 

uvoľnený z pracovného alebo obdobného pomeru nevyplývajúcej zo zákona, 

alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol v pracovnom alebo obdobnom 

pomere (ďalej len „dlhodobo uvoľnený poslanec“), 

c) mesačnej paušálnej odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi, 

d) mimoriadnej odmeny zástupcovi starostu, dlhodobo a krátkodobo uvoľnenému 

poslancovi a členovi komisie – neposlancovi, 

e) odmeny členom komisií – neposlancom za prácu v komisii miestneho 

zastupiteľstva, 

f) odmeny poslancom za sobáše a občianske obrady (jubilejné svadby, uvítanie 

detí do života). 

 

Článok III 

Tvorba odmien 

 

 Odmeny sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava-

Petržalka (ďalej len „mestská časť“) na príslušný rok. 

 

Článok IV 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku krátkodobo  

uvoľneným poslancom 

 

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý je v pracovnom pomere alebo 

v inom obdobnom pracovnom vzťahu, patrí za dobu uvoľnenia z práce namiesto 

mzdy alebo inej odmeny za prácu od zamestnávateľa náhrada mzdy. 

Zamestnávateľovi na požiadanie uhradí vyplatenú náhradu mzdy alebo inú odmenu za 

prácu mestská časť. 
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(2) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi (vrátane poslankýň na materskej 

dovolenke a ďalšej materskej dovolenke), ktorý nie je v pracovnom pomere alebo 

obdobnom pomere – podnikateľ (živnostník), sa poskytuje za účasť na zasadnutiach 

miestneho zastupiteľstva náhrada ušlého zárobku vo výške minimálnej hodinovej 

mzdy, najviac však za 8,5 hod. v jednom dni. Odmena v rovnakej výške sa poskytuje 

za účasť na zasadnutí komisie v rozsahu hodín, ktoré pripadajú do obvyklého 

pracovného času, t.j. v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 16,30 hod. Náhradu 

poskytne mestská časť na požiadanie a na základe preukázania skutočnosti, ktorá 

osvedčuje, že poslanec nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere (alebo je 

na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke). 

 

Článok V 

Mesačné odmeny dlhodobo uvoľnenému poslancovi 

 

(1) Zástupcovi starostu a dlhodobo uvoľnenému poslancovi patrí namiesto mzdy 

alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mestskej časti. 

(2) Plat starostu určuje miestne zastupiteľstvo podľa osobitného predpisu
1/

. 

(3) Plat zástupcovi starostu určuje starosta. 

(4) Plat dlhodobo uvoľnenému poslancovi určuje miestne zastupiteľstvo na návrh 

miestnej rady. 

(5) Výšku pohyblivej zložky odmeny do 40% priznanej mesačnej odmeny 

dlhodobo uvoľnenému poslancovi určuje miestna rada na návrh starostu, okrem 

funkcie zástupcu starostu. 

 

Článok VI 

Mesačné paušálne odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom 

 

(1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva okrem náhrady mzdy, 

prípadne ušlého zárobku uvedených v čl. IV mesačná paušálna odmena za výkon 

funkcie: 

 člena miestnej rady, 

 predsedu komisie alebo člena komisie miestneho zastupiteľstva, 

 poslanca počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

(2) Mesačná paušálna odmena poslancov sa vypočíta z priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, podľa údajov Štatistického úradu 

SR. 

Funkcia:    Odmena poslanca za výkon funkcie: 

Poslanec    18% priemernej mzdy 

Člen miestnej rady   20% priemernej mzdy 

Predseda komisie MZ   20% priemernej mzdy  

Člen komisie MZ   11% priemernej mzdy 

 

Každý poslanec musí byť členom minimálne jednej komisie. Mesačná paušálna 

odmena sa vypočíta ako súčet odmien za výkon funkcie, ktoré poslanec vykonáva. 

Pokiaľ je poslanec predsedom komisie a súčasne člen miestnej rady, odmena sa mu 

priznáva iba za jednu funkciu. Pokiaľ je poslanec predsedom komisie, odmena za 

_____________________________ 

1/ zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
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odmena za členstvo v komisiách sa mu nepriznáva. Pokiaľ je poslanec člen miestnej 

rady, odmena za členstvo v komisiách sa mu nepriznáva. Pokiaľ je poslanec členom 

vo viacerých komisiách, odmena je priznaná len za členstvo v jednej komisii. 

Maximálna výška odmeny pre jedného poslanca za výkon všetkých funkcií podľa 

tohto bodu je stanovená na 38% priemernej mzdy mesačne. 

(3) Za neúčasť poslanca na riadnom termíne zasadnutia MZ, ktoré bolo 

v schválené zastupiteľstvom ako plánované, sa odmena za výkon funkcie za príslušný 

mesiac kráti v plnej výške. Výnimkou je ospravedlnená neúčasť z dôvodu 

práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny, kedy sa odmena po predložení 

dokladu kráti o 50%. Za neúčasť poslanca na zasadnutí MZ, ktoré nebolo schválené 

zastupiteľstvom ako plánované, sa odmena za výkon funkcie za príslušný mesiac kráti 

v plnej výške, ak sa vopred písomne neospravedlnil. Ak sa vopred písomne 

ospravedlnil alebo ak je neúčasť z dôvodu práceneschopnosti alebo ošetrovania člena 

rodiny, odmena sa po predložení dokladu kráti o 50%. 

(4) Analogicky ako v bode 3. sa postupuje pri neúčasti členov miestnej rady na 

zasadnutí miestnej rady, pri neúčasti predsedu komisie na zasadnutí jeho komisie ako 

aj pri neúčasti poslanca – člena komisie na zasadnutí komisie. 

(5) Nevyčerpané limity finančných prostriedkov určených na odmeny členom 

miestnej rady, predsedom komisií a odmeny poslancom – členom komisií budú 

vrátené do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Článok VII 

Odmena sobášiacim poslancom 

 

(1) Pre sobášiacich poslancov v úradne určenej miestnosti na uzavieranie 

manželstiev je určená odmena 15 EUR za sobáš, minimálne však 25 EUR za 

sobášiaci deň. 

(2) Pre sobášiacich poslancov mimo úradne určenej miestnosti na uzavieranie 

manželstiev je určená odmena 20 EUR za každý sobáš. 

(3) Za vykonanie obradov (jubilejné svadby, uvítanie detí do života  sa vypláca 

odmena za obrady - vo výške 20 EUR/obrad. 

(4) Odmeny sobášiacim sa nezapočítavajú do maximálnej výšky odmeny 

poslanca. 

 

Článok VIII  

Odmeny neposlancom  

 

(1) Odmena člena komisie - neposlanca za účasť na zasadnutí komisie sa vypočíta 

ako 8% priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, podľa 

údajov Štatistického úradu. 

(2) Za neúčasť na príslušnej komisii sa odmena neposlanca určená podľa ods. 1 

tohto článku nepriznáva.  

(3)Odmena člena redakčnej rady neposlanca bude 10 % priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve za jedno zasadnutie. Nezávislá redakčná rada zasadá vždy 

pred uzávierkou novín tak, aby sa vedela vyjadriť ku konečnej podobe novín 

vydávaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka. 

(4) Nevyčerpané limity finančných prostriedkov určených na odmeny členom 

komisií – neposlancom budú vrátené do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
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Článok IX 

Mimoriadne odmeny zástupcovi starostu, dlhodobo a krátkodobo uvoľneným 

poslancom a členom komisií – neposlancom 

 

(1) Zástupcovi starostu, dlhodobo a krátkodobo uvoľnenému poslancovi a členovi 

komisie – neposlancovi možno okrem mesačnej odmeny priznať za osobitne aktívny 

prístup a plnenie úloh, prípadne za splnenie iných mimoriadnych úloh mimoriadnu 

odmenu. 

(2) O priznaní a výške mimoriadnej odmeny pre zástupcu starostu, pre krátkodobo 

uvoľnených poslancov a členov komisií – neposlancov, pre predsedu komisie a člena 

miestnej rady rozhoduje miestne zastupiteľstvo na návrh miestnej rady. 

(3) Finančné prostriedky na mimoriadne odmeny sa vyčleňujú do výšky 331,93 € 

ročne na krátkodobo uvoľneného poslanca miestneho zastupiteľstva. 

(4) Finančné prostriedky na mimoriadne odmeny sa vyčleňujú do výšky 165,96 € 

ročne na jedného člena komisie – neposlanca. 

(5) Mimoriadne odmeny sa priznávajú a vyplácajú polročne.  

 

Článok X  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Odmeny poslancom a členom komisií – neposlancom na základe z komisií, 

matriky a evidencie účasti spracovaných organizačným oddelením podpisuje starosta. 

(2) Odvolacím orgánom v prípade krátenia alebo nepriznania odmien je miestna 

rada. 

(3) Odmeny sobášiacim sú prirátané k mesačným odmenám za výkon funkcie. 

(4) Poslancovi a členovi komisie bude schválená odmena poukázaná na účet v 

peňažnom ústave. 

(5) Úprava výšky odmeny sa vykonáva na základe údajov Štatistického úradu SR 

ročne k 1.7. 

(6) Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2018. 

 

Článok XI  

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušujú sa: 

Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií – 

neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení dodatkov č. 1, 2 a 3. 

Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a 

členov komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý nadobudol 

účinnosť 1. apríla 2008. 

Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a 

členov komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý nadobudol 

účinnosť 28. októbra 2008. 

Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a 

členov komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý nadobudol 

účinnosť 1. júla 2011. 

        

 

       Vladimír Bajan, v.r. 

        starosta  


