Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených a
menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 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 Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky v znení
neskorších dodatkov prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 27.02.2018 Dodatok č. 1 k Zásadám
odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
I.
Článok 1
Všeobecné ustanovenia bod /2./ sa mení na znenie:
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.
II.
Článok 2
Odmeňovanie poslanca mestskej časti pre výkon funkcie zástupcu starostu bod /1./ sa mení
na znenie:
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.

III.
Článok 3
Odmeňovanie poslancov mestskej časti bod /1./ sa mení na znenie:
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.
IV.
Článok 4
Odmena poslanca vykonávajúceho funkciu sobášiaceho poslanca sa ruší v plnom rozsahu.
V.
Článok 5
Odmeňovanie neposlancov – členov komisií miestneho zastupiteľstva sa označuje ako
Článok 4
VI.
Článok 6
Odmeňovanie zapisovateľom (tajomníkom) sa označuje ako Článok 5
VII.
Článok 7
Odmeňovanie kontrolóra sa označuje ako Článok 6
VIII.
Článok 8
Mimoriadne odmeny sa ruší v plnom rozsahu.
IX.
Článok 9
Prechodné ustanovenia sa označuje ako Článok 7 a v bode /1./ sa mení na znenie:
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

bezhotovostným prevodom na osobné účty. Výplatná páska bude doručovaná elektronickou
poštou vo formáte .pdf zabezpečenom heslom, s ktorým bude každý oboznámený.
X.
Článok 10
Zrušujúce a záverečné ustanovenia sa označuje ako Článok 8
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 a boli zmenené a doplnené Dodatkom
č. 1 prerokovaným na miestnom zastupiteľstve dňa 27.02.2018. Jeho úplné znenie nadobúda
účinnosť 01.04.2018.
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