
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
 
 

ODMEŇOVACÍ   PORIADOK 
poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov 

 
ÚPLNÉ ZNENIE 

 
 
Odmeňovací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov, určuje 
poskytovanie odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov za účasť 
na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, za prácu vo funkciách člena miestnej rady, 
predsedu komisie MZ a člena komisie MZ, obyvateľom za ich účasť a prácu v komisiách MZ, 
ďalších náhrad poslancom MZ a zapisovateľom komisií za ich prácu pre komisie (ďalej len 
„odmeňovací poriadok“), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Dodatkom č. 1 
k odmeňovaciemu poriadku, schváleným na zasadnutí MZ dňa 8. februára 2011 uznesením č. 
27/II/2011 a Dodatkom č. 2 k odmeňovaciemu poriadku, schváleným na zasadnutí  MZ dňa 
26. júna 2012  uznesením  č. 211/XII/2012.  
 
 
 

Článok 1 
Rozsah platnosti 

 
Pravidlá poskytovania odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov 
za účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, za prácu vo funkciách člena miestnej rady, 
predsedu komisie MZ a člena komisie MZ, obyvateľom za ich účasť a prácu v komisiách MZ, 
ďalších náhrad poslancom MZ a zapisovateľom komisií za ich prácu pre komisie upravujú 
poskytovanie: 
 
1)  náhrady   mzdy    alebo    ušlého    zárobku   poslancovi   miestneho   zastupiteľstva,  ktorý  
     vykonáva   funkciu   popri   pracovnom  pomere   alebo  obdobnom  pracovnom   vzťahu  a   
     poslancovi,   ktorý  nie  je  v   pracovnom   pomere   alebo   obdobnom  pracovnom vzťahu  
     a svoju funkciu  vykonáva  krátkodobo  (ďalej len „krátkodobo uvoľnený poslanec“), 
 
2)  mesačnej odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi, 
 
3)  mesačného  platu  poslancovi,   ktorý   je  na  výkon  funkcie   zástupcu  starostu  dlhodobo 
     uvoľnený z pracovného alebo obdobného pomeru, 
 
4)  odmeny sobášiacom poslancom, 
 
5)  odmeny obyvateľovi za jeho prácu v komisii miestneho zastupiteľstva, 
 
6)  odmeny zapisovateľovi komisie za jeho prácu pre komisiu, 
 
7)  mesačnej odmeny poslancovi,  ktorý nie je na výkon  funkcie  zástupcu  starostu  dlhodobo  
     uvoľnený z pracovného alebo obdobného pomeru.  
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Článok 2 
Tvorba odmien 

 
 

Odmeny a náhrady podľa Článku 1 sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. 
 
 

Článok 3 
Náhrada mzdy a ušlého zárobku krátkodobo uvoľneným poslancom 

 
 
1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom 

obdobnom pracovnom vzťahu, patrí za dobu uvoľnenia z práce na zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a komisie namiesto mzdy alebo inej odmeny za prácu od 
zamestnávateľa náhrada mzdy. Zamestnávateľovi na jeho požiadanie uhradí vyplatenú 
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov 
v rozsahu hodín, ktoré pripadajú do obvyklého pracovného času, t. j. v pracovných dňoch 
medzi 7.30 - 16.00 h. 

 
2)   Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu, sa poskytne za účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 
a miestnej rady náhrada ušlého zárobku vypočítaná na základe daňového priznania za 
uplynulý rok, najviac však 8,5 h denne. Odmena v rovnakej výške sa poskytne aj za účasť 
na zasadnutí komisie v rozsahu hodín, ktoré pripadajú do obvyklého pracovného času, t. j. 
v pracovných dňoch medzi 7.30 - 16.00 h. Náhradu poskytne miestny úrad na písomné 
požiadanie poslanca s doložením daňového priznania. 

 
3) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý je v pracovnom pomere alebo obdobnom      

pracovnom vzťahu a písomne preukáže, že na deň zasadnutia miestneho zastupiteľstva,  
miestnej rady a komisie musel čerpať dovolenku alebo neplatené voľno, poskytne miestny 
úrad na požiadanie odmenu vo výške priemernej hodinovej mzdy (potvrdenej 
organizáciou), najviac však za 8,5 h denne, pri účasti na zasadnutí komisie v rozsahu 
hodín, ktoré pripadajú do obvyklého pracovného času, t. j. v pracovných dňoch medzi 
7.30 - 16.00 h. 

    
 

Článok 4 
Mesačné odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom 

 
 
1)   Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva okrem náhrady mzdy, prípadne ušlého    
      zárobku (Článok 3), mesačná odmena: 
 
      a) za výkon funkcie: 
           -   člena miestnej rady 
           -   predsedu komisie miestneho zastupiteľstva 
           -   člena komisie miestneho zastupiteľstva 
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      b) za účasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
 
2)     Mesačná odmena poslancov sa vypočíta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve    
         SR za predchádzajúci rok, podľa údajov zo Štatistického úradu SR 
 
 
 
Funkcia Mesačná odmena poslanca Mesačná odmena za výkon 

funkcie 
Člen miestnej rady 0,35 násobok priem. mzdy 0,2 násobok priem. mzdy 
Predseda komisie MZ 0,35 násobok priem. mzdy 0,2 násobok priem. mzdy 
Člen  komisie MZ 0,35 násobok priem. mzdy 0,2 násobok priem. mzdy 

 
 
 
3)      Skutočnú mesačnú odmenu za výkon funkcie určuje: 
      
         a) členom miestnej rady a predsedom komisií starosta 
         b) poslancom - členom komisií predseda komisie. 
 
4)     Za neúčasť členov miestnej rady za zasadnutí miestnej rady môže krátiť starosta odmenu      

za výkon funkcie o 50 %. 
 
5)    Za neúčasť predsedu komisie na zasadnutí jeho komisie môže krátiť starosta odmenu        

predsedovi komisie za výkon funkcie o 50 %. 
 
6)      Za neúčasť poslanca  -  člena komisie  na  zasadnutiach  komisie  môže  krátiť  predseda  
         komisie odmenu za výkon funkcie o 50 %. 
 
7)     Nevyčerpané  limity finančných prostriedkov určených na odmeny členom miestnej rady  
        a predsedom komisií rozdelí polročne podľa vlastného uváženia starosta. 
 
8)     Nevyčerpané limity finančných prostriedkov určených na odmeny poslancom  -  členom  
         komisií rozdelia polročne podľa vlastného uváženia predsedovia komisií. 
 
9)   Výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov oznámi starostovi organizačný referát,  

predsedovia komisií si nevyčerpané finančné prostriedky sledujú sami. 
 
10)   Za neúčasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa mesačná odmena poslanca určená 

podľa ods. 2 tohto Článku nepriznáva. 
 
11)  Pri neospravedlnenej absencii na záverečnej prezentácii na zasadnutí miestneho       

zastupiteľstva sa neprítomnému poslancovi kráti mesačná odmena poslanca o 50 %. 
 
12)   Podklady na priznanie odmeny za neúčasť za zasadnutí miestneho zastupiteľstva pripraví   

na základe  prezenčnej listiny zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  organizačný 
referát. 
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Článok 5 
Odmena dlhodobo uvoľnenému poslancovi 

 
 
1)   Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnený z pracovného  
      alebo  obdobného  pomeru  patrí  namiesto  mzdy   alebo  inej  odmeny  od  Mestskej časti  
      Bratislava - Ružinov plat. 
 
2)   Plat dlhodobo uvoľnenému poslancovi určuje uznesením miestne zastupiteľstvo. 
 
3)   Poslancovi,   ktorý  nie   je   na  výkon   funkcie   zástupcu   starostu   dlhodobo  uvoľnený 
      z  pracovného  alebo  obdobného  pomeru  patrí  od  Mestskej  časti  Bratislava  - Ružinov  
      odmena vo výške 75 % platu starostu. 
 
 

Článok 6 
Odmena sobášiacim poslancom 

 
 
1)   Pre  sobášiacich  poslancov  je  určená  odmena  za  jeden  sobášiaci  deň  vo  výške  0,15  
       násobku priem. mzdy. 
 
2)    Za  sobášiaci deň sa považuje deň, v ktorom sa obrady uzatvárania manželstva  vykonali.  
       Výška   odmeny  a  náhrady  výdavkov   na   tento   deň  nezávisí  od  počtu  sobášiacich  
        poslancov a od počtu obradov. 
 
3)    Na sobášiaci deň je určený vždy len jeden  sobášiaci. V prípade, že obrady  v  jeden  deň 
       vykoná viac poslancov (napr. zastupovanie), odmena  a   náhrada  výdavkov  sa  rozdelia  
       medzi sobášiacich poslancov v závislosti od počtu vykonaných obradov v tento deň. 
 
4)   Odmeny   a   náhrady   výdavkov    sú   vyplácané   mesačne  po  uplynutí  mesiaca  spolu    

s odmenou za výkon funkcie poslanca. 
 
5)  Odmeny a náhrady výdavkov sú vyplácané na základe potvrdenia matriky Miestneho 

úradu MČ Bratislava - Ružinov o tom, kto obrad uzatvárania manželstva vykonal. 
V prípade viacerých sobášiacich v jednom dni sa na potvrdení uvedie aj počet vykonaných 
obradov. 

 
 

Článok 7 
Odmeny obyvateľom za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva 

 
 
1)  Obyvateľovi za jeho prácu v komisii miestneho zastupiteľstva možno poskytovať odmenu 

podľa dosiahnutých výsledkov pri plnení úloh komisie. 
 
2)  Finančné prostriedky na odmeny obyvateľom sa vyčleňujú  v  sume  398,33 €  ročne na 

jedného člena komisie - neposlanca. 
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3)  O skutočnej sume odmeny rozhoduje predseda príslušnej komisie. Odmeny sa priznávajú 
a vyplácajú polročne. 

 
4) Objem finančných prostriedkov vyčlenený na odmeny pre občanov za ich prácu 

v komisiách miestneho zastupiteľstva sa rozdelí pre jednotlivé komisie podľa počtu ich 
členov - neposlancov. 

 
5) Nevyčerpané limity finančných prostriedkov určených na odmeny členom komisií -  

neposlancom rozdelí polročne podľa vlastného uváženia predseda komisie. 
 
 

Článok 8 
Odmena za výkon funkcie zapisovateľa komisie MZ 

 
 
1) Zapisovateľovi komisie za jeho prácu pre komisiu sa priznáva odmena do sumy            

66,39 € mesačne. 
 
2)   Skutočnú sumu zapisovateľovi určí predseda komisie. 
 
 

Článok 9 
Poskytovanie ďalších náhrad poslancom miestneho zastupiteľstva 

 
 
1)  Poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov s výnimkou poslancov, 

ktorí sú zároveň poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
alebo poslancami Bratislavského samosprávneho kraja, patrí náhrada cestovného vo výške 
50% štvrťročného predplatného občianskeho cestovného lístka s tým, že nie je potrebný 
doklad o zakúpení cestovného kupónu. 

 
2)   Náhrada sa vypláca v mesiaci po uplynutí štvrťroka. 
 
   

Článok 10    
Mimoriadne odmeny 

 
 
1)  Poslancovi   miestneho  zastupiteľstva  sa   môžu  podľa  dosiahnutých  výsledkov  pri  
     plnení úloh mestskej časti priznať mimoriadne odmeny. Mimoriadne odmeny poslanca  
     môžu  dosiahnuť počas  kalendárneho  roka  sumárne  maximálne  výšku  3,0  násobku  
     priemernej mzdy. 
 
2)  Návrh na mimoriadnu odmenu predkladá starostovi predseda  komisie,  ktorej  je  daný  
     poslanec  členom.  O  výške   odmeny   rozhoduje   starosta.   Mimoriadna   odmena  je  
     príjmom zo závislej činnosti. 
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Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1) Zrušujú   sa   zásady  poskytovania  odmien  poslancom  Miestneho  zastupiteľstva MČ    
    Bratislava - Ružinov  za  účasť  na  zasadnutiach   miestneho  zastupiteľstva,  za  prácu  
    vo funkciách člena miestnej rady, predsedu komisie MZ a člena komisie MZ, občanom 
    za  ich  účasť a prácu v komisiách  MZ, ďalších  náhrad  poslancom  MZ a tajomníkom    
    komisií  za  ich  prácu  pre  komisie, ktoré nadobudli  účinnosť 15. januára  1999 a boli   
    schválené uznesením MZ č.17/II zo dňa 02. 03. 1999. 
 
2) Tento odmeňovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2008. 
 
Dodatok č. 1 k odmeňovaciemu poriadku nadobudol účinnosť 1. januára 2011. 
 
Dodatok č. 2 k odmeňovaciemu poriadku nadobudol účinnosť 1. júla 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Dušan Pekár, v. r. 
                                                                                                          starosta   
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