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Poriadok odmeňovania 

poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií – 

neposlancov za ich prácu v komisiách miestneho 

zastupiteľstva a oceňovania obyvateľov za 

reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na verejnosti 

Vnútorný predpis číslo:   Z-2023/2 

Číslo uznesenia, ktorým bol 
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Predkladateľ: 

 
Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová 

Ves   

Schvaľovateľ: 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves  

 

Gestor vnútorného 

predpisu: právny referát 

 

Dátum schválenia (platnosti):  15. február 2023 

 

Dátum účinnosti:  20. február 2023 

Vnútorný predpis je záväzný pre: 

- zamestnancov mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves 

- poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vydáva v súlade s § 15 

ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov, s čl. 18 ods. 4 písm. m) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 5 - 8 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tento 

PORIADOK ODMEŇOVANIA 

poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov za ich prácu v 

komisiách miestneho zastupiteľstva a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti 

 
Článok 1 

Rozsah platnosti 

Poriadok odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisie – neposlancov 
upravuje poskytovanie: 
 
a) odmeny poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves (ďalej len "MZ"), ktorý vykonáva funkciu poslanca popri pracovnom  alebo  
obdobnom pomere (uvoľnenie na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií 
podľa § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov) a odmeny poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom 
pomere, za účasť na zasadnutiach MZ, Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska  
Nová  Ves  (ďalej  len  "MR ")  komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej ako „komisia MZ“), ako aj za iné tu uvedené 
aktivity, 

b) odmeny členovi komisie – neposlancovi za účasť v komisii MZ, 

c) náhrady mzdy a ušlého zárobku poslancovi miestneho zastupiteľstva a členovi komisie -
neposlancovi, ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pomere a 
poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere a svoju funkciu vykonáva 
krátkodobo (ďalej len “krátkodobo uvoľnený poslanec“) 

d) platu poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie 
zástupcu starostu, alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol v pracovnom alebo 
obdobnom pomere (ďalej len „plat zástupcu starostu“), 

e) odmeny poslancovi miestneho zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu 
podľa § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania (ďalej len „odmena zástupcu 
starostu“), 

f) odmena sobášiacemu, 

g) odmeny obyvateľovi MČ BA-DNV a ocenenia za prácu a reprezentáciu spojenú s 
významným prínosom pre MČ BA-DNV. 

 

Článok 2 
Tvorba odmien 

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

uvedených v Článku 1 tohto Poriadku odmeňovania sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré schvaľuje MZ vždy na ďalší 

rozpočtový rok. 



Strana 3 z 5 

 

Článok 3 
Odmena poslancovi MZ 

1. Krátkodobo uvoľnenému poslancovi MZ patrí mesačná odmena. Výška mesačnej 

odmeny poslanca tvorí jednu dvanástinu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona SNR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o platových pomeroch“), ako aj bez ohľadu na 

ustanovenie § 4 ods. 6 a § 3 ods. 1 druhej vety Zákona o platových pomeroch.  

2. Poslancovi MZ patrí okrem odmeny podľa ods. 1 tohto článku aj náhrada skutočných 

výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca podľa osobitných 

predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere, t. j. podľa zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  

3.  Výška odmeny krátkodobo uvoľneného poslanca bude upravená vždy k 1.4. 

príslušného kalendárneho roka po tom, čo Štatistický úrad SR zverejní na 

www.statistics.sk výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, čo je spravidla v mesiaci marec, kedy 

nastáva valorizácia platu starostu. 

4. Po valorizácii odmien bude poslancom nová výška odmien vyplácaná od najbližšieho 

výplatného termínu určeného na výplatu miezd zamestnancov mestskej časti. 

5. Hodnotenie účasti poslanca na zasadnutí MZ, MR a komisie MZ sa vykonáva takto: 

a)   poslanec je ospravedlnený (i) zo zasadnutia MZ, MR, ak sa ospravedlní  spôsobom 
a v čase ustanovenom v príslušnom rokovacom poriadku a (ii) zo zasadnutia 
komisie MZ, ak sa ospravedlní najneskôr do začatia zasadnutia príslušnej komisie 
MZ priamo jej predsedovi alebo prostredníctvom gestora komisie, ktorý túto 
zaznamená v prezenčnej listine zo zasadania komisie; predseda komisie MZ sa 
ospravedlní najneskôr do začatia zasadnutia komisie MZ, ktorej je predsedom, 
podpredsedovi komisie MZ alebo prostredníctvom gestora komisie, ktorý túto 
zaznamená v prezenčnej listine zo zasadania komisie. V prípade rozporov medzi 
týmto ustanovením článku 3 ods. 5 písm. a) Poriadku odmeňovania a príslušným 
rokovacím poriadkom komisie MZ má prednosť toto ustanovenie Poriadku 
odmeňovania, 

b)  pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí MZ, MR v zmysle príslušného 
rokovacieho poriadku, neprislúcha poslancovi odmena uvedená v odseku 1 za daný 
kalendárny mesiac. 

6. Odmena v zmysle ods. 3 tohto Článku sa poslancovi MZ MČ BA-DNV priznáva každý 

mesiac, s prihliadnutím na ods. 4 tohto Článku po dokladovaní prezenčnou listinou.  

7. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho,  prináleží odmena vo výške 35,- eur za 

každý deň, v ktorom vykonával obrad, bez ohľadu na počet obradov. 

8. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu, patrí plat, resp. odmena určená 

podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. 
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Článok 4 
Odmeny členom komisií – neposlancom za ich prácu v komisii MZ 

1. Výška odmeny člena komisie MZ– neposlanca za účasť na zasadnutí komisie MZ sa 

stanovuje na 35 Eur / zasadnutie. 

2. Členovi komisie MZ MČ BA-DNV – neposlancovi  možno tiež poskytnúť odmenu nad 

rámec ods. 1 za prácu v príslušnej komisii. Návrh na odmenu predkladá predseda 

príslušnej komisie pre MZ MČ BA-DNV.  

3. Podkladom pre určenie odmeny pre člena komisie – neposlanca je prezenčná listina, 

pričom celková ročná odmena jedného člena komisie – neposlanca za prácu v komisii 

môže byť najviac jedna polovica mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny.  

 

Článok 5 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku krátkodobo uvoľnenému poslancovi a členovi 

komisie –neposlancovi 

1. Krátkodobo uvoľnenému poslancovi a členovi komisie–neposlancovi patrí za dobu 

uvoľnenia namiesto mzdy alebo inej odmeny za prácu od zamestnávateľa náhrada 

mzdy. Zamestnávateľovi na požiadanie uhradí (refunduje) vyplatenú náhradu mzdy 

alebo inú odmenu za prácu mestská časť. 

2. Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pomere a 

preukáže, že počas zasadnutia MZ, MR, komisie MZ čerpal dovolenku alebo neplatené 

voľno, poskytne mestská časť na požiadanie odmenu vo výške 5 Eur/hod., najviac však 

za 8 hodín denne. 

 

Článok 6 

Odmeny občanom MČ BA-DNV a ocenenia za prácu a reprezentáciu spojenú s 

významným prínosom pre MČ BA-DNV 

1. Občanovi mestskej časti možno poskytnúť odmenu za prácu a reprezentáciu spojenú s 

významným prínosom pre MČ BA-DNV, ktorý spočíva najmä: 

-   v splnení mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, 

prípadne jej ucelenej etapy, 

-   pri  poskytnutí osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti a 

pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, 

-   v úspešnej reprezentácii MČ BA-DNV na významných športových a kultúrnych 

podujatiach v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí. 

2. MZ môže schváliť udelenie odmeny na návrh predložený starostom MČ BA-DNV alebo 

poslancom MZ v zmysle ods. 1 tohto Článku. 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

Poslanec a člen komisie – neposlanec môže vykonávať práva a povinnosti zo svojej funkcie 

bez nároku na odmenu, a to vzdaním sa nároku na odmenu na základe písomného 
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vyhlásenia doručeného MČ BA-DNV prostredníctvom Miestneho úradu MČ BA-DNV. 

Vzdaním sa nároku na odmenu dôjde k zániku práva na odmenu.  

 

Článok 8  

Záverečné ustanovenia 

1. Poriadok odmeňovania bol schválený na zasadnutí MZ dňa 15.02.2023 ako UMZ č. 

10/2/2023. 

2. Dňom účinnosti tohto Poriadku odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov 

miestneho zastupiteľstva a občanov za ich prácu v komisiách  a oceňovania občanov za 

reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti č. Z-2020/02, 

schváleného UMZ č. 70/11/2020 dňa 11. novembra 2020. 

3. Poriadok  odmeňovania nadobúda účinnosť dňa 20. februára 2023. 

 

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 17.02.2023 

 

 

 Dárius Krajčír 

 starosta  

  


