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ODMEŇOVACÍ   PORIADOK 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov vydáva v súlade s § 15 ods. 2 písm. 

l) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

a s čl. 18 ods. 4 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a 

doplnkov, tento odmeňovací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, občanov a zamestnancov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

vykonávajúcich prácu v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov (ďalej „odmeňovací poriadok“). Odmeňovací poriadok bol schválený uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 603/XXXVI/2018 zo dňa 

24.04.2018. 

 

 

Článok 1 
Rozsah platnosti 

 
Tento odmeňovací poriadok upravuje poskytovanie odmien a náhrad poslancov Miestneho 

zastupiteľstva (ďalej „MZ“) mestskej časti (ďalej „MČ“) Bratislava-Ružinov za účasť na 

zasadnutiach MZ, za prácu vo funkciách člena miestnej rady (ďalej len „MR“), predsedu 

komisie MZ a člena komisie MZ, občanom - neposlancom za ich účasť a prácu v komisiách 

MZ, zapisovateľom komisií za ich prácu pre komisie v nasledovnom rozsahu: 
 

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) odmeny krátkodobo uvoľnenému poslancovi, 
 

3)  mesačného  platu  poslancovi,   ktorý   je  na  výkon  funkcie   zástupcu  starostu  dlhodobo 

     uvoľnený z pracovného alebo obdobného pomeru, 

 
4)  náhrady skutočných výdavkov, 
 

5)  odmeny občanovi za jeho prácu v komisii miestneho zastupiteľstva, 
 

6)  odmeny zapisovateľovi komisie za jeho prácu pre komisiu. 
 

 

Článok 2 
Zdroj odmien 

 
Odmeny a náhrady podľa Článku 1 sa vyplácajú iba z rozpočtových prostriedkov mestskej 

časti Bratislava-Ružinov. 
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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 MZ, MR 

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 pre MZ MČ Bratislava-Ružinov, pokiaľ je vykonávaná počas 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 MZ a MR 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, pokiaľ je 

vykonávaná počas 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 

Odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom 
 
 
1)   Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva okrem náhrady mzdy, prípadne ušlého    

      zárobku (Článok 3) aj odmena. 

 

2) Poslancovi MZ MČ BA-Ružinov za prácu v samosprávnych orgánoch a za prácu medzi 

občanmi na verejnosti prináleží odmena, ktorej celková výška  v kalendárnom roku nesmie 

prekročiť výšku podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

3) Výška odmeny poslanca bude upravená do 10 pracovných dní po tom, čo Štatistický úrad 

SR zverejní na www.statistics.sk výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

4) Výška mesačnej odmeny sa vypočíta  ako súčin: 

a) priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 

b) koeficienta podľa § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest a  

c) koeficienta určeného v ods. 5 tohto článku.  

    

http://www.statistics.sk/
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5) Výška odmeny poslanca a príplatkov sa určuje nasledovným koeficientom: 

a) základná odmena za prácu poslanca MZ 4%  

b) príplatok pre člena MR   0,5 % 

c) príplatok za členstvo v komisiách1  3 %  

d) príplatok pre predsedu komisie  0,33 % 

e) poslanec - sobášiaci    1 % 

 

6) Hodnotenie účasti poslanca na zasadnutí MZ, MR  a komisie MZ  sa  vykonáva takto: 

a) Poslanec je ospravedlnený z rokovania MZ a MR, ak písomne zašle organizačnému 

referátu, prípadne starostovi MČ BA-Ružinov ospravedlnenie vopred pred 

začiatkom rokovania. 

b) Poslanec je ospravedlnený z rokovania komisie MZ, ak  oznámi písomne, príp. 

telefonicky svoju  neúčasť predsedovi, príp. podpredsedovi komisie, vopred  pred 

zasadaním komisie. 

c) V mimoriadnych  prípadoch  (náhla  nemoc,  rodinná  udalosť)  môže  byť  

poslanec ospravedlnený z rokovania MZ, MR a komisie MZ s následným 

doručením písomného  ospravedlnenia. 

d) Pri neospravedlnenej neúčasti  členov miestnej rady na zasadnutí miestnej rady sa          

odmena  podľa ods. 5 písm. b) kráti o 50 %. 

e) Pri neospravedlnenej neúčasti poslanca - člena komisie a predsedu  komisie na 

zasadnutí komisie sa odmena poslancovi členovi komisie a   predsedovi komisie  

podľa ods. 5 písm. c) a d) kráti o 50 %. 

f) Pri neúčasti  na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa odmena poslanca podľa ods. 

5 písm. a) kráti o 50%.  

g) Odmena sobášiacemu poslancovi podľa ods. 5 písm. e) patrí iba za mesiac v ktorom 

sobášil najmenej jedenkrát. 

h) Odmena poslancovi – členovi MR podľa ods. 5 písm. b) patrí iba za mesiac, 

v ktorom sa konalo aspoň jedno zasadnutie MR. 

i) Podklady na priznanie odmeny poslancom za účasť na zasadnutí MZ, MR a komisií  

sa pripravia na základe prezenčných listín doručených Miestnemu úradu MČ 

Bratislava-Ružinov do konca kalendárneho mesiaca v ktorom sa zasadnutie konalo. 

Prezenčné listiny zo zasadnutí komisií musia byť odsúhlasené predsedom komisie. 

V prípade oneskoreného doručenia prezenčných listín sa odmena vyplatí až 

o mesiac neskôr. Odmeny za prezenčné listiny nedoručené do 31. decembra 

bežného roka už nie je možné vyplatiť a poslanci na tieto odmeny strácajú nárok.   

j) Za písomné ospravedlnenie sa považuje aj oznámenie o neúčasti zaslané 

elektronicky. 

 

 

Článok 5 

Odmena dlhodobo uvoľnenému poslancovi 
 
 

1)   Poslancovi,   ktorý     je   na  výkon   funkcie   zástupcu   starostu   dlhodobo  uvoľnený 

                                                 
1 Bez ohľadu na to, v koľkých komisiách je poslanec členom. 
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      z  pracovného  alebo  obdobného  pomeru  patrí  od  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov  

      plat určený starostom MČ. 
 

 

 

Článok 6 

Náhrada skutočných výdavkov 

 
1) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom          

funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov          

v pracovnom pomere (napr. zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov). 

 
 

Článok 7 

Odmeny občanom - neposlancom  za ich prácu v komisiách MZ 
 
 
1) Občanovi za jeho prácu v komisii MZ sa poskytuje odmena podľa dosiahnutých výsledkov 

pri plnení úloh komisie. 

 

2) Výška mesačnej odmeny člena komisie – neposlanca sa vypočíta ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, koeficienta 

podľa § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest a koeficienta vo výške 2%.  

 

4)  Hodnotenie účasti člena komisie - neposlanca na zasadnutí komisie sa vykonáva takto: 

- pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí komisie neprislúcha členovi komisie - 

neposlancovi odmena uvedená v ods. 2 tohto článku. 

- pokiaľ je počas mesiaca viac zasadnutí  komisie a je kombinovaná účasť a neúčasť, 

odmena podľa ods. 2 sa členovi komisie - neposlancovi kráti v pomere podľa počtu 

účastí a neospravedlnených neúčastí na zasadnutiach. 

 

5) Odmena v zmysle odseku 2 sa členovi komisie – neposlancovi sa priznáva raz polročne 

automaticky. 

 
 

Článok 8 

Odmena za výkon funkcie zapisovateľa komisie MZ 
 
 
1) Zapisovateľovi komisie za jeho prácu pre komisiu sa priznáva odmena v sume  

0,08-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok, 

podľa údajov zo Štatistického úradu SR. 

2)  Odmenu zapisovateľovi komisie patrí iba za kalendárny mesiac v ktorom sa koná 

zasadnutie komisie, bez ohľadu na počet zasadnutí v danom mesiaci. 
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Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 
1)  Týmto odmeňovacím poriadkom sa zrušujú: 

- Odmeňovací poriadok  poslancov  Miestneho  zastupiteľstva MČ  Bratislava-

Ružinov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2008 

- Dodatok č.1 k odmeňovaciemu poriadku, ktorý  nadobudol účinnosť  dňa 1. januára 

2011 

- Dodatok č. 2 k odmeňovaciemu poriadku,  ktorý nadobudol účinnosť  dňa 1.júla 

2012. 

2) Tento odmeňovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 24.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Ing. Dušan Pekár, v. r. 

                                                                                                            starosta   


