Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených
a menovaných predstaviteľov mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa

Článok 2
Odmeňovanie poslanca mestskej časti
pre výkon funkcie zástupcu starostu
bod 1/ a bod 4/ sa menia 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 podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená
starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa Článku 3 bodu 7/ týchto
zásad.
Výšku odmeny mestská časť zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od
jej určenia starostom.
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 určený
starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu.
Výšku určeného platu mestská časť zverejní na svojom webovom sídle do 30
dní od jeho určenia starostom.
Článok 3
Odmeňovanie poslancov mestskej časti
vkladá sa bod:
7/
Poslancovi vykonávajúcemu funkciu sobášiaceho poslanca prináleží odmena
vo výške 50 € za jeden deň, v ktorom prebieha výkon činnosti sobášiaceho poslanca.
Za sobášiaci deň sa považuje deň, v ktorom sa obrad/-y uzatvorenia
manželstva vykonal/-i. Výška odmeny za tento deň nie je závislá od počtu obradov
konaných v jeden deň. V prípade, ak je v jeden deň vykonaných viacero sobášov,
vedie ich vždy jeden poslanec.

Odmena sobášiaceho poslanca je nepravidelným príjmom a je splatná vo
výplatnom termíne miestneho úradu za mesiac, v ktorom vykonával činnosť
sobášiaceho.
Odmena je vyplácaná na základe Výkazu o sobášoch z Matričného úradu
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o tom, ktorý sobášiaci poslanec, v ktorý deň
v mesiaci, vykonával obrad/-y uzatvorenia manželstva.

Článok 8
Zrušujúce a záverečné ustanovenia
bod 2/ sa mení na znenie:
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 zo dňa 27.02.2018 a Dodatkom č. 2 zo dňa 19.02.2019
a vyplývajú zo zmeny zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Úplné znenie
nadobúda účinnosť 19.02.2019.

JUDr. Ing. Martin Kuruc 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, ktoré boli zmenené a doplnené Dodatkom č. 1 zo
dňa 27.02.2018 a Dodatkom č. 2 zo dňa 19.02.2019.

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

titul, meno, priezvisko a podpis poslanca
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