Zásady odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákonom
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky v znení neskorších dodatkov, určujú poskytovanie odmien poslanca
miestneho zastupiteľstva, povereného pre výkon funkcie zástupcu starostu, odmeňovanie
poslancov mestskej časti, odmeňovanie neposlancov (členov komisií miestneho zastupiteľstva),
zapisovateľov (tajomníkov) a miestneho kontrolóra.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1/
Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa zahŕňajú odmeňovanie:
a) poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej len
poslanci miestneho zastupiteľstva) za výkon poslaneckej činnosti, ktorá okrem
priameho kontaktu s občanmi predstavuje najmä prácu a účasť na zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva a miestnej rady (ak bude zriadená) mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa (ďalej len mestská časť), účasť na poslaneckých dňoch, výkon funkcie
zástupcu starostu, výkon funkcie sobášiaceho a iných činností vyplývajúcich z výkonu
činností poslaneckého mandátu.
b) členov - neposlancov (odborníkov) stálych komisií a zapisovateľov (tajomníkov) za
prácu a účasť na zasadnutiach,
c) hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2/
Práca poslanca miestneho zastupiteľstva a člena komisie je dobrovoľná činnosť, ktorá
sa vykonáva mimo ich pracovného času a bez prerušenia stáleho pracovného alebo obdobného
pracovného pomeru. Za túto činnosť im poskytuje mestská časť odmenu v zmysle § 25 ods. 8
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2
písm. l/ a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov.

3/
Odmena za výkon funkcie poslanca i neposlanca podľa týchto zásad odmeňovania
volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nepatrí poslancovi,
ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny.1

Článok 2
Odmeňovanie poslanca mestskej časti
pre výkon funkcie zástupcu starostu
1/
Zástupca starostu je poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta mestskej
časti. Poslancovi miestneho zastupiteľstva pre výkon funkcie zástupcu starostu, ak nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania (ďalej len „zástupca starostu“), patrí mesačná odmena
najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny.
Mesačná odmena zástupcu starostu je funkčným požitkom.

2/

3/
Mesačná odmena zástupcovi starostu patrí od dňa jeho menovania do funkcie do dňa
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného miestneho zastupiteľstva. V osobitných prípadoch
náleží mesačná odmena do dňa:
a)
b)
c)
d)
e)

úmrtia,
odvolania z funkcie,
zániku mandátu poslanca,
pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
vzdania sa funkcie.

4/
Zástupca starostu môže byť v rámci povinností vyplývajúcich z Organizačného
poriadku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zastupovania starostu, dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania. V takom prípade mu za výkon funkcie patrí plat vo výške 70 % z platu starostu
mestskej časti.

Článok 3
Odmeňovanie poslancov mestskej časti
1/
Poslancovi mestskej časti (ďalej len poslancovi) patrí za výkon poslaneckej činnosti
odmena vo výške najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.
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2/
Výška mesačnej odmeny sa môže krátiť za neúčasť na miestnom zastupiteľstve na návrh
starostu alebo komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu alebo
poslanca miestneho zastupiteľstva. Za neúčasť na miestnej rade (ak bude zriadená) sa výška
mesačnej odmeny môže krátiť na návrh predsedu miestnej rady (ak bude zriadená).
Za neúčasť na komisiách miestneho zastupiteľstva sa výška mesačnej odmeny môže krátiť na
návrh predsedu komisie.
3/
Ustanovenie Článku 3 odseku 1/ sa nevzťahuje na zástupcu starostu, ktorému patrí
odmena podľa článku 2.
4/

Mesačná odmena poslanca je funkčným požitkom.

5/
Mesačná odmena podľa ods. 1/ tohto článku patrí poslancovi od dňa zloženia sľubu do
dňa ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného miestneho zastupiteľstva. V osobitných
prípadoch náleží mesačná odmena do dňa :
a) úmrtia,
b) zániku mandátu poslanca,
c) pozbavenia spôsobilosti na právne úkony.

6/

Podkladom pre výplatu odmeny sú prezenčné listiny z rokovania:
a) miestneho zastupiteľstva, podpísané dvomi členmi komisie mandátovej a verejného
poriadku a ochrany verejného záujmu,
b) miestnej rady (ak bude zriadená), podpísané predsedajúcim poslancom miestnej rady
(ak bude zriadená),
c) stálych komisií, podpísané predsedom stálej komisie.

Tieto prezenčné listiny musia byť predložené na schválenie starostovi a to do maximálne
piatich pracovných dní po skončení rokovania.2

Článok 4
Odmeňovanie neposlancov – členov komisií miestneho zastupiteľstva
1/
Členovi komisie miestneho zastupiteľstva – neposlancovi (ďalej len „neposlanec“),
ktorý je obyvateľ mestskej časti a podieľa sa na rozvoji, zveľaďovaní mestskej časti a poskytuje
pomoc orgánom mestskej časti, ktorého zvolilo miestne zastupiteľstvo za člena komisie
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prináleží jednorazová odmena za každú účasť na zasadnutí komisie, ktorej je členom, vo výške
20 Eur.
2/
Podkladom pre výplatu odmeny neposlancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia
komisie podpísané predsedom komisie. Tieto prezenčné listiny musia byť predložené na
schválenie starostovi a to do maximálne piatich pracovných dní po skončení rokovania.3
3/

Odmena neposlanca je funkčným požitkom.

4/
Odmena podľa odseku 1/ tohto článku, sa poskytuje najviac za jedno rokovanie komisie
mesačne.
Článok 5
Odmeňovanie zapisovateľom (tajomníkom)
1/
Za prípravu zasadnutí a účasť na zasadnutí zapisovateľom (tajomníkom) miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady (v prípade, ak bude zriadená) a stálych komisií mestskej časti
prináleží jednorazová odmena za vo výške 30 Eur.
2/
Odmena podľa odseku 1/ tohto článku, sa poskytuje najviac za jedno rokovanie komisie
mesačne. Odmena zapisovateľom (tajomníkom) je súčasťou mzdy pracovníka miestneho úradu.

Článok 6
Odmeňovanie kontrolóra
1/
Miestne zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30 % z mesačného platu podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2/
Výšku odmeny schvaľuje miestne zastupiteľstvo na návrh zástupcu starostu prípadne
poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3/
V odôvodnených prípadoch môže miestne zastupiteľstvo mestskej časti schváliť
miestnemu kontrolórovi mimoriadnu odmenu a to na návrh člena komisie mandátovej,
verejného poriadku a ochrany verejného záujmu, ktorý bude predložený na rokovanie
miestneho zastupiteľstva.
Článok 7
Prechodné ustanovenia
1/
Odmeny uvedené v týchto „Zásadách odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ sú splatné vo výplatnom termíne miestneho
úradu. Odmeny vo výške 1/12 mesačného platu starostu bez navýšenia budú vyplácané mesačne
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bezhotovostným prevodom na osobné účty. Výplatná páska bude doručovaná elektronickou
poštou vo formáte .pdf zabezpečenom heslom, s ktorým bude každý oboznámený.
2/
Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa sú súčasťou sústavy vnútorných predpisov miestneho zastupiteľstva a riadeným
dokumentom miestneho úradu.
3/
Zmeny a dodatky Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Článok 8
Zrušujúce a záverečné ustanovenie
1/
Odmeny poslancov a členov komisií sa zdaňujú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.
2/
Tieto „Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa“ schválilo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Vrakuňa dňa 08.12.2015
uznesením č. 135/X/2015 s účinnosťou dňa 01.01.2016, boli zmenené a doplnené Dodatkom
č. 1 prerokovaným Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa
27.02.2018 a vyplývajú zo zmeny zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Úplné
znenie nadobúda účinnosť 01.04.2018.

JUDr. Ing. Martin K U R U C v. r.
starosta
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Príloha č. 1
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA,
ŠÍRAVSKÁ 7, 821 07 BRATISLAVA
---------------------------------------------------------------

VYHLÁSENIE
poslanca k vyplácaniu odmien

Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Meno a priezvisko. titul ...........................................................................................................
Dátum narodenia ............................................................
Trvalé bydlisko ........................................................................................................................
Vyhlasujem, že od .................(mesiac a rok)
nebudem
poberateľom odmien uvedených v Zásadách odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, platných od 01.01.2016, schválených
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 135/X/2015 zo dňa
08.12.2015, zmenených a doplnených Dodatkom č. 1 prerokovaným Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 27.02.2018, ktoré nadobudli účinnosť
01.04.2018.

V Bratislave dňa ............................. .

titul, meno, priezvisko a podpis poslanca
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Príloha č. 2
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA,
ŠÍRAVSKÁ 7, 821 07 BRATISLAVA
------------------------------------------------------------------

Prezenčná listina

Z účasti na zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva*/ Komisií miestneho zastupiteľstva*
konaného dňa: ....................................
Meno a priezvisko
1.

Účasť na
zasadnutí v čase
Od:
Do:

2.

Od:
Do:

3.

Od:
Do:

4.

Od:
Do:

5.

Od:
Do:

6.

Od:
Do:

7.

Od:
Do:

8.

Od:
Do:

9.

Od:
Do:
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Podpis

Poznámka

10.

Od:
Do:

11.

Od:
Do:

12.

Od:
Do:

13.

Od:
Do:

14.

Od:
Do:

15.

Od:
Do:

Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny:

.............................................................

...................................................................

Meno a priezvisko

podpis poslanca

...........................................................

....................................................................

Meno a priezvisko

podpis poslanca
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Schvaľuje: dátum

.........................................................................
podpis starostu mestskej časti

*Nehodiace sa preškrtnite
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