
  

  
MANDÁTOVÁ KOMISIA  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
 

 
Zápisnica 

 
zo zasadnutia mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

SR Bratislavy zo dňa 29. 3. 2017 
 
 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

 
Zasadnutie mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
len „mandátová komisia mestského zastupiteľstva“) otvoril  a  viedol predseda mandátovej 
komisie, poslanec mestského zastupiteľstva Marian Greksa. 
 
Predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva poslanec Marian Greksa predložil 
mandátovej komisie nasledujúci program jej zasadnutia, a to v jednom bode:  
 
Nevyplatenie poslaneckej odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy pánovi Jánovi Budajovi a pánovi Mgr. Gáborovi Grendelovi z dôvodu 
neospravedlnenia svojej účasti na rokovaní Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 2. 2. 2017 tak, ako si to vyžaduje rokovací poriadok Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Členovia mandátovej komisie vyjadrili súhlas s prerokovaním predloženého programu bez 
akýchkoľvek námietok, nakoľko mandátová komisia mestského zastupiteľstva podľa čl. 6 písm. 
b) náplne činností komisií mestského zastupiteľstva „sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a orgánov do ktorých boli zvolení, podľa 
potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení“. 

 
 

Prerokovanie predmetného bodu programu na zasadnutí mandátovej komisie mestského 
zastupiteľstva 

 
 

Rokovanie otvoril predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva poslanec pán 
Marian Greksa.  

 

Oboznámil prítomných členov mandátovej komisie s prerokovávanou problematikou. Uviedol, 
že zo strany poslancov mestského zastupiteľstva pánom Jánom Budajom a Mgr. Gáborom 
Grendelom prišlo k porušeniu čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku mestskej rady v znení: 



"Neúčasť na rokovaní mestskej rady sa ospravedlňuje primátorovi vopred písomne, 
najneskôr do začiatku zasadania. Pri neočakávaných prekážkach možno neúčasť 
ospravedlniť aj telefonicky alebo e-mailom primátorovi, prípadne organizačnému 
oddeleniu magistrátu" 

 
Menovaní poslanci sa ospravedlnili až 16. 3. 2017 po zistení, že im neboli vyplatená poslanecká 
odmena. 
 
Predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva Marian  Greksa otvoril 
k predmetnej veci diskusiu a po súhlase členov mandátovej komisie mestského 
zastupiteľstva prizval na rokovanie obidvoch pánov poslancov mestského zastupiteľstva 
Jána Budaja a Mgr. Gábora Grendela. Prítomný bol iba poslanec pán Mgr. Gábor 
Grendel. 
 
 
Prítomní členovia mandátovej komisie mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie tú 
skutočnosť, že zo strany poslancov Jána Budaja a Mgr. Gábora Grendela prišlo k porušeniu čl. 4 
ods. 3 rokovacieho poriadku Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, neospravedlnili svoju 
neprítomnosť na rokovaní Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 2. 2017 a na 
základe tejto skutočnosti im nebola vyplatená poslanecká odmena. 
 
Prítomní členovia mandátovej komisie mestského zastupiteľstva takisto skonštatovali, že by bolo 
správne prehodnotiť „Pravidlá odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, primátora 
a ďalších občanov za ich prácu v komisiách mestského zastupiteľstva“, najmä čl. 5 ods. 4 a 5 
v znení 
 
najmä čl. 5 ods. 4 a 5 
 
4) Za neúčasť na zasadnutí mestskej rady sa mesačná odmena člena mestskej rady priznaná 
podľa ods. 1 písm. a) kráti 
- pri ospravedlnenej neúčasti o 50 % 
- pri neospravedlnenej neúčasti o 100 % 
 
 
5) Za neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa mesačná odmena člena mestskej rady 
priznaná podľa predchádzajúcich odsekov kráti 
- pri ospravedlnenej neúčasti o 50 % 
- pri neospravedlnenej neúčasti o 100 % 
 
 nakoľko posledná novelizácia predmetných „Pravidiel odmeňovania ...“ bola vykonaná v roku 
2004. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 7/2017 
zo dňa 29. 3. 2017 

 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva 
 

A. berie na vedomie 
 

nevyplatenie poslaneckých odmien poslancom pánovi Jánovi Budajovi a pánovi Mgr. Gáborovi 
Grendlovi, nakoľko sa bez ospravedlnenie nezúčastnili rokovania Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 16. 2. 2017, čím porušili čl. 4 ods. 3 rokovacie poriadku Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

B. odporúča 
 

 
oddeleniu ľudských zdrojov magistrátu 
iniciovať vytvorenie komisie z poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a zástupcov oddelenia ľudských zdrojov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
s cieľom vykonania revízie Pravidiel odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, 
primátora a ďalších občanov za ich prácu v komisiách mestského zastupiteľstva. 

 
Počet členov MK MsZ: 7 
Prítomní: 5 
Za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Marian Greksa 
                                                                           predseda komisie 

                                                                                                 mandátovej komisie MsZ 
 
 
 
 
Vyhotovila:  
Mgr. Daniela Furgaláková 
tajomníčka mandátovej  komisie MsZ 


