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Kód: 3.3. 

 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. Zrušuje 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/1995 zo 

dňa 26.01.1995 o pravidlách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých uzneseniami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25.04.1996, 354/1996 zo dňa 

27.06.1996, 434/1996 zo dňa 19.12.1996, 547/1997 zo dňa 29.05.1997, 781/1998 zo dňa 

28.05.1998, 344/2000 zo dňa 29.06.2000, 425/2004 zo dňa 24.6.2004 a bod 2 v časti B 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 

05.06.2009 dňom 30.06.2018 

 

 

B. Schvaľuje 

 

Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami s účinnosťou od 01.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Platové pomery poslancov mestského zastupiteľstva 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 mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, nakoľko Pravidlá odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva, primátora a ďalších občanov za ich prácu v komisiách mestského 

zastupiteľstva schválené uznesením mestského  zastupiteľstva č. 14/1995 z 26.01.1995 

v znení zmien a doplnkov schválených uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 290/1996, 

354/1996, 434/1996, 547/1997, 781/1998, 344/2000 a 425/2004 nie sú v súlade s prijatou 

novelou zákona o obecnom zriadení. 

Navrhovaný Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov 

komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami bol prerokovaný v Mandátovej 

komisii Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 14.05.2018.  

Mandátová komisia vo svojom uznesení č. 3/2018 odporučila mestskému 

zastupiteľstvu: 

 

zrušiť  

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/1995 zo 

dňa 26.01.1995 o pravidlách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých uzneseniami Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25.04.1996, 354/1996 zo dňa 

27.06.1996, 434/1996 zo dňa 19.12.1996, 547/1997 zo dňa 29.05.1997, 781/1998 zo dňa 

28.05.1998, 344/2000 zo dňa 29.06.2000, 425/2004 zo dňa 24.6.2004 a bod 2 v časti B 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 

05.06.2009 dňom 31.05.2018 

 

schváliť 

Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií  mestského 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami s účinnosťou od 01.06.2018 s tým, že z predmetného 

Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií  mestského 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, sa vypustí z čl. 5 ods. 4 a doterajšie odseky 5 a 6 sa 

označujú ako odseky 4 a 5 a v prílohe k Poriadku odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami sa tabuľka 

v bode C/ upraví podľa návrhu mandátovej komisie. 

Spracovatelia materiálu zmeny vyplývajúce z uznesenia mandátovej komisie do 

navrhovaného Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií 

mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, v plnom rozsahu zapracoval a na rokovanie 

mestského zastupiteľstva predkladá upravené znenie Poriadku odmeňovania poslancov 

mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami. 

 

 



Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 

ods. 5 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento 

 

Poriadok odmeňovania 

poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Tento Poriadok odmeňovania upravuje poskytovanie: 

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

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

pomere, 

b) platu alebo odmeny námestníkovi primátora, 

c) odmien poslancom, 

d) odmien členom komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami (ďalej len 

„člen komisie - neposlanec“). 

 

Čl. 2 

Tvorba odmien 

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

uvedených v článku 1 sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“). 

 

Čl. 3 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku poslancov mestského zastupiteľstva 

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

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Hlavné mesto uhrádza 

zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za 

prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, hlavné mesto poskytuje 

náhradu ušlého zárobku. 

 

Čl. 4 

Plat alebo odmena námestníka primátora 

(1) Námestníkovi primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie námestníka primátora, patrí plat od hlavného mesta v rozpätí uvedenom v prílohe. 

Výšku platu určuje primátor. 



(2) Námestníkovi primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie námestníka primátora patrí mesačná odmena uvedená v prílohe. 

 

Čl. 5 

Zásady odmeňovania poslancov 

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

plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.1) 

(2) Odmena sa poskytuje za riadny výkon funkcie poslanca a výkon úloh z toho 

vyplývajúcich. 

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

odseku 1. Výška mesačnej odmeny je uvedená v prílohe. 

(4) V prípade, že mestské zastupiteľstvo zasadá v kalendárnom mesiaci viackrát sa 

mesačná odmena za účelom zníženia rozdelí alikvotne podľa počtu zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v danom mesiaci, pričom sa zníži len príslušná alikvotná časť odmeny 

pripadajúca na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa poslanec nezúčastnil. 

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

funkcie námestníka primátora. 

 

Čl. 6 

Zásady odmeňovania členov komisií - neposlancov 

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

najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny.1) 

(2) Odmena sa poskytuje za riadny výkon funkcie člena komisie - neposlanca. 

(3) Odmena sa poskytuje polročne. 

(4) O výške odmeny rozhoduje predseda komisie, pričom zohľadní počet zasadnutí 

komisie v danom polroku, na ktorých sa člen komisie – neposlanec zúčastnil a jeho prácu 

v komisii. 

 

Čl. 7 

Osobitné ustanovenia pre kalendárny rok 2018 

(1) V kalendárnom roku 2018 sa poslancom poskytne mesačná odmena vo výške 1/12 

zo sumy určenej podľa čl. 5 ods. 1  prvýkrát za mesiac júl. Vyplatený môže byť najviac jeden 

mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Na odmeny vyplatené 

v mesiaci apríl, máj a jún sa prihliada. 

                                                 
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. 



(2) Na odmeny vyplatené do 31. marca 2018 sa neprihliada. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušujú sa Pravidlá odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, primátora 

a ďalších občanov za ich prácu v komisiách mestského zastupiteľstva v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

(2) Tento Poriadok odmeňovania bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa .......... 

uznesením č. .................. . 

(3) Tento Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť 1. júla 2018. 

 

 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k Poriadku odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií MsZ, ktorí nie sú 

poslancami 

 

 

 

A. Námestník primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie  

 

 

Funkcia Plat 

Námestník primátora 40% až 80% z platu primátora 

 

 

 

B. Námestník primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie  

 

 

Funkcia Odmena 

Námestník primátora 

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

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení zák. č. 70/2018 Z. z. 

 

 

 

 

C. Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva 

 

 

Funkcia Odmena 

Poslanec 

80%  

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

Člen rady / predseda komisie 

10% 

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

Poslanec – člen komisie (bez ohľadu na 

počet komisií v ktorých je členom) 

10% 

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

 

 



          

 

KOMISIA MANDÁTOVÁ 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

 

ZÁPISNICA  

 

z rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 14. 5. 2018 

 

Návrh - Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií  

mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

 

Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

zrušiť  

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/1995 zo dňa 26. 1. 

1995 o pravidlách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých uzneseniami Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25. 4. 1996, č. 354/1996 zo dňa 27. 6. 

1996, č. 434/1996 zo dňa 19. 12. 1996, č. 547/1997 zo dňa 29. 5. 1997, č. 781/1998 zo dňa 

28. 5. 1998, č. 344/2000 zo dňa 29. 6. 2000, č. 425/2004 zo dňa 24. 6. 2004 a bod 2 v časti B 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 5. 3. 

2009. 

 

schváliť 

Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí nie sú 

poslancami s účinnosťou 1. 6. 2018 s tým, že z predmetného Poriadku odmeňovania 

poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií  mestského zastupiteľstva, sa vypustí 

z čl. 5 ods. 4 a doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5 a v prílohe k Poriadku 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členov 

komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa tabuľka:  

 

C/Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva upravuje nasledovne: 

- v riadku „Poslanec“ sa mení číslica „70 %“ na „80 %“ 

- do riadku za text  „Člen rady“ sa vkladá lomítko „/“ a za ním text „predseda komisie“ 



- riadok „Poslanec-člen komisie (bez ohľadu na počet komisií v ktorých je členom)“ 

ostáva bez zmeny 

- riadok „Predseda komisie“ sa vypúšťa 

 

C/ Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva 

 

 

Funkcia Odmena 

Poslanec 

80%  

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

Člen rady/ predseda komisie 

10% 

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

Poslanec - člen komisie (bez ohľadu na 

počet komisií v ktorých je členom) 

10% 

z 1/12  sumy určenej podľa § 25 ods. 8 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zák. 

č. 70/2018 Z. z.  

  

 

Počet členov mandátovej komisie: 7 

Hlasovanie: prítomní - 4, za - 4         

 

 

 

 

 

 

 

 

          Marian Greksa, v. r.  

                                                                                             predseda mandátovej komisie                                                                               

 

 

 

 

Za správnosť: 

Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 

tajomníčka mandátovej komisie 

 

 


