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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo     

A. z r u š u j e 
uznesenie č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011 a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, 
ktorým sa vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

 
B. z r i a ď u j e 
      komisiu v zložení 
      ............................. 
      ............................. 
      ............................ 
      ............................ 

za účelom vypracovania Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto v súlade so zákonom č. 70/2018, ktorým sa mení zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení 
Termín vypracovania Odmeňovacieho poriadku: 18.05.2018 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011 ktorým sa vydáva Odmeňovací poriadok 

samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa 

dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy, predkladáme v súlade so zákonom č. 70/2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobúda 

účinnosť dňa 1. apríla 2018. 

 

 V súlade s § 13b ods. 5, § 15 ods. 4 a § 25  odsek 7  a 8 citovaného zákona sa limituje výška odmeny 

poslancov a členov odborníkov Komisií miestneho zastupiteľstva 

 
„§ 13b ods. 5 zákona č. 70/2018 

„§ 13b 

Zastupovanie starostu 

 
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 

starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. 

Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť 

zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu 

kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní 

od odvolania zástupcu starostu. 

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy 

starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia 

tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu 

novozvoleného starostu. 

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.
11

) 

____________ 

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov. 

 

 

„§ 15 ods. 4 

§ 15 

Komisie 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. 

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu 

polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;
13

) to sa vzťahuje aj na 

člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec. 

___________ 
13)   § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. v znení niektorých zákonov 

 

„§ 25 ods. 7 a 8 

POSLANCI 

§ 25 

Povinnosti a oprávnenia poslancov 

 

(1) Poslanec je povinný najmä 

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, 

f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca. 
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(2) Mandát poslanca zaniká 

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 

b) uplynutím funkčného obdobia, 

c) vzdaním sa mandátu, 

d)   právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak 

výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 

e)   pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f)  zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade 

zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 

g)   ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 

h)   v prípadoch podľa § 11 ods. 2, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie 

nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,  

i)   zrušením obce alebo 

j)   smrťou. 

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; 

pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu 

nemožno vziať späť. 

 

(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci. 

 

(4) Poslanec je oprávnený najmä 

a)    predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 

b)    interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, 

c)  požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach 

týkajúcich sa ich činnosti, 

d)  požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci 

podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, 

e)  zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú 

orgány obce, 

f)   požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

 

(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon 

však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s 

výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 

 

(6) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného 

alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to 

platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za 

vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom 

pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku. 

 

(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. 

 

(8) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí 

namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom 

zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
18b

)  

(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od 

obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného 

predpisu.
10aa) 

Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky 

a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne 

poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.
18b) 

 

(9)(8) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa 

zásad odmeňovania poslancov. Najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej skupiny. 

 
 


