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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov komisií pri Miestnom 

zastupiteľstve s účinnosťou od 1.1.2022.  

   

 

 

NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho 

zastupiteľstva a členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve s účinnosťou od 1.1.2022. 
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Dôvodová správa 

 

Na prácu poslancov počas výkonu svojej funkcie a práca v komisiách by mala pomáhať 

rozvoju mestskej časti, vychádzať predovšetkým z odborných poznatkov a skúsenosti, 

prinášať konštruktívne riešenia,  predkladať návrhy a odborne ich vyhodnocovať.  Právny 

základ pre prijatie poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií je v § 15 ods. 2 písm. l) 

zákona SNR  č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov, § 

11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. n) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  Jedným zo základných motivátorov pracovného konania je peňažná odmena (plat 

alebo mzda), avšak v prípade výkonu poslaneckej funkcie nimi sú taktiež vysoké spoločenské 

hodnotenie práce poslanca, možnosť rozhodovať o základných otázkach života obce či 

príležitosť na ďalší osobnostný a kariérny rast. V porovnaní s odmenami poslancov iných 

mestských častí sú odmeny poslancov tunajšieho zastupiteľstva jednými z najnižších. Každá 

mestská časť má osobitný model výpočtu odmeny, pričom ju stanovuje buď pevnou sumou, 

alebo rôznymi koeficientami naviazaným na plat starostu. V snahe zlepšiť podmienky 

poslancov pri ich poslaneckej práci a využívajúc motivačný prvok finančnej odmeny, je preto 

navrhnutý Poriadok odmeňovania, ktorý okrem prehodnotenia odmeny poslancov mení aj 

odmeny pre členov komisií - neposlancov z radov obyvateľov mestskej časti. V tomto prípade 

je finančná motivácia obzvlášť dôležitá, pretože neposlancom vznikajú náklady za ich prácu 

v komisiách a tieto by mali byť aspoň čiastočne kompenzované. Základom práce v komisiách 

by malo byť predkladanie návrhov alebo ich odborné hodnotenie a takáto práca si nepochybne 

zaslúži aj finančné ohodnotenie. Takýto postoj nepochybne prispeje k zlepšeniu participácie 

obyvateľov na rozhodovaní o veciach verejných. 

 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY 
 

 
 

 

PORIADOK ODMEŇOVANIA 
 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory a členov stálych 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 

       

 

Preambula 

 

Práca poslanca miestneho zastupiteľstva a člena komisie miestneho zastupiteľstva – 

neposlanca je dobrovoľná činnosť, ktorú vykonáva mimo pracovného času a bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

Poslancovi a členovi komisie - neposlancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory poskytuje mestská časť odmenu v zmysle § 15 ods. 4 a § 25 ods. 7 a 8 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 

písm. l) zákona SNR č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov. Táto odmena sa poskytuje za pracovnú aktivitu, ktorá okrem priameho 

kontaktu s občanmi je najmä za prácu a účasť v komisiách miestneho zastupiteľstva, miestnej 

rade a účasť na rokovaniach miestneho zastupiteľstva a ďalších činností vyplývajúcich z 

mandátu poslanca 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 

Vajnory a tajomníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Vajnory (ďalej len „poriadok odmeňovania“) upravuje odmeňovanie  

a) poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len 

„poslanci miestneho zastupiteľstva“) za výkon poslaneckej činnosti, ktorá okrem 

priameho kontaktu s občanmi predstavuje najmä prácu a účasť na riadnych  

zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej 

„miestne zastupiteľstvo“),  zasadnutiach miestnej rady miestneho zastupiteľstva, 

zasadnutiach stálych komisií miestneho zastupiteľstva, prácu v radách škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská 

časť“), účasť na poslaneckých dňoch, výkon funkcie sobášiaceho a ďalšie činnosti 

poslanca, 

b) členov– neposlancov (odborníkov)  stálych komisií miestneho zastupiteľstva za prácu 

a účasť na zasadnutiach stálych komisií miestneho zastupiteľstva. 

 

2) Práca poslanca miestneho zastupiteľstva a člena komisie je dobrovoľná činnosť, ktorá sa 

vykonáva mimo pracovného času a bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pracovného pomeru. Za túto prácu im poskytuje mestská časť odmenu v zmysle § 25 ods. 
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9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 15 

ods. 2 písm. n) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 2 

Odmeňovanie poslanca miestneho zastupiteľstva  

pre výkon funkcie zástupcu starostu 

1) Poslancovi miestneho zastupiteľstva pre výkon funkcie zástupcu starostu (ďalej len 

„zástupca starostu“) patrí mesačný plat za výkon funkcie. 

 

2) Mesačný plat zástupcovi starostu určuje starosta podľa týchto pravidiel. 

 

3) Mesačný plat zástupcovi starostu určuje starosta v rozpätí 25% až 70% zo schváleného 

platu starostu. Mesačný plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

 

4) Mesačný plat zástupcu starostu je funkčným požitkom. 

 

5) Mesačný plat zástupcovi starostu patrí od dňa jeho zvolenia do funkcie miestnym 

zastupiteľstvom a uvoľnenia zo zamestnania do dňa ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleného miestneho zastupiteľstva. V osobitných prípadoch náleží mesačný plat do 

dňa  

a)  úmrtia, 

b)  odvolania z funkcie,  

c)  zániku mandátu poslanca, 

d)  pozbavenia poslanca súdom spôsobilosti na právne úkony, 

e)  vzdania sa funkcie. 

 

Čl. 3 

Odmeňovanie poslancov miestneho zastupiteľstva, 

ktorí nie sú uvoľnení pre výkon funkcie 

 

1) Poslancovi miestneho zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) patrí za výkon poslaneckej 

činnosti: 

a)  mesačná odmena vo výške  126 200 eur 

b)  odmena za účasť na zasadnutí komisie, vo výške 15 30 eur za zasadnutie, 

c)  odmena  predsedu komisie za vedenie zasadnutia komisie vo výške 20 30 eur  

d)  odmena za výkon funkcie sobášiaceho vo výške 20 30 eur za sobáš.  

 

2) Poslancovi neprítomnému na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva prislúcha odmena za 

kalendárny mesiac, v ktorom sa konalo zasadnutie zastupiteľstva, ktorého sa nezúčastnil, 

vo výške polovice odmeny podľa odseku 1 písm. a), ak sa zo zasadnutia zastupiteľstva 

ospravedlnil. V prípade, že sa v jednom kalendárnom mesiaci konalo viacero 

zastupiteľstiev a poslanec sa zúčastní aspoň jedného, patrí mu odmena podľa odseku 1 

písm. a) v plnej výške. V prípade ak sa poslanec zasadnutia zastupiteľstva nezúčastní bez 

ospravedlnenia, odmena mu za daný mesiac neprislúcha.  

 

3) Ustanovenie odseku 1 písm. a), b) a c) sa nevzťahuje na zástupcu starostu, ktorému patrí 

odmena podľa článku 2. 
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4)  Mesačná odmena  poslanca je funkčným požitkom. 

 

5) Mesačná odmena podľa odseku 1 patrí 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 poslanca súdom spôsobilosti na právne úkony. 

 

6) Podkladom pre výplatu odmeny sú: 

a)  prezenčné listiny a zápisnica 

1.  pre odmeny podľa odseku 1 písm. a) zvolenými overovateľmi zápisnice a 

starostom (predsedajúcim), 

2.  pre odmeny podľa odseku 1 písm. b) a c) predsedom komisie miestneho 

zastupiteľstva,    

b)  výkaz Matričného úradu Bratislava – Vajnory pre odmeny podľa odseku 1 písm. d). 

 

7) Odmena podľa odseku 1 písm. b) a c) sa poskytuje najviac za jedno rokovanie komisie 

mesačne a najviac za prácu v dvoch komisiách.  

 

Čl. 4 

Odmeňovanie členov komisie miestneho  

zastupiteľstva - neposlancov 

 

1) Za účelom poriadku odmeňovania členom komisie miestneho zastupiteľstva - 

neposlancom (ďalej len „neposlanec“), je občan, ktorého zvolilo miestne zastupiteľstvo 

za člena komisie a zároveň dovŕšil vek 18 rokov. 

  

2) Neposlancovi náleží jednorazová odmena za každú účasť na zasadnutí komisie vo výške 

15 20 eur. 

 

3) Podkladom pre výplatu odmeny neposlancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie 

overené predsedom komisie. 

 

4) Odmena neposlanca je funkčným požitkom. 

 

5) Odmena podľa odseku 1 sa poskytuje najviac za jedno rokovanie komisie mesačne 

 

Čl. 5 

Odmeňovanie tajomníkov komisie miestneho  

zastupiteľstva 

 

1) Tajomníkom komisie miestneho zastupiteľstva (ďalej len „tajomník“) je zamestnanec 

miestneho úradu menovaný starostom. 

  

2) Tajomníkovi náleží jednorazová odmena za každú účasť na zasadnutí komisie vo výške 

30 eur. 

 

3) Podkladom pre výplatu odmeny tajomníkov sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie 

overené predsedom komisie. 
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4) Odmena podľa odseku 1 sa poskytuje najviac za jedno rokovanie komisie mesačne 

 

Čl. 6 

Mimoriadne odmeny 

 

 Poslancovi miestneho zastupiteľstva možno poskytnúť mimoriadnu odmenu za 

mimoriadnu aktivitu v prospech mestskej časti, a to jednorazovo na základe rozhodnutia 

starostu mestskej časti Bratislava –- Vajnory. 

 

Čl. 7 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Odmeny podľa článkov 4 a 5 sú splatné pozadu za polrok vo výplatnom termíne 

miestneho úradu. 

 

2) Odmeny podľa článku 3 sa vyplácajú mesačne pozadu vo výplatnom termíne miestneho 

úradu.  

 

3) Návrh na mimoriadnu odmenu podľa článku 5 navrhuje starosta.  

 

4) Poslanec, zástupca starostu alebo neposlanec sa môže práva na odmenu vzdať; v takom 

prípade vykonáva funkciu bez nároku na odmenu.  

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zrušuje sa Odmeňovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Vajnory 

schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 

č. 21/2012 zo dňa  17. 12. 2014. 

 

2) Zmeny a doplnky tohto poriadku odmeňovania môžu byť vykonané len na základe ich 

schválenia  Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Vajnory. 

 

3) Tento odmeňovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2022. 

 

 

V Bratislave, dňa 21.12.2022 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Michal Vlček                                       

                                                                        starosta mestskej časti Bratislava – Vajnory 

 

 


