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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 ods. 2 
písm. l) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
a čl. 18 ods. 4 písm. m) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien 
a doplnkov, sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Lamač a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „zásady odmeňovania“):  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Zásady odmeňovania upravujú: 

a)  odmeny poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej 
len „miestne zastupiteľstvo“) za výkon funkcie poslanca,  

b) spôsob odmeňovania poslanca miestneho zastupiteľstva povereného zastupovaním 
starostu mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „starosta“ a „zástupca starostu“),  

c) odmeny členov odborných komisií pri miestnom zastupiteľstve, ktorí nie sú 
poslancami. 

 
Článok 2 

Tvorba odmien 
 
Odmeny podľa čl. 3 až 5 zásad odmeňovania sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov 
mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť“).   
 

Článok 3 
Odmeňovanie poslancov miestneho zastupiteľstva 

 
(1)  Za výkon funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva patrí mesačná odmena vo výške 1/12 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, vyplácaného v 
príslušnom kalendárnom roku v zmysle ustanovení osobitného právneho predpisu1. 

 
(2)  Za neúčasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa mesačná odmena poslanca podľa 

ods. 1 tohto článku znižuje: 
a)  pri ospravedlnenej neúčasti o 10 %, 
b) pri neospravedlnenej neúčasti o 100 %. 

 
(3) Hodnotenie účasti poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa vykonáva 

nasledovne: 
a)  poslanec je ospravedlnený zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ak najneskôr 1 deň 

pred termínom zasadnutia miestneho zastupiteľstva doručí starostovi písomné 
ospravedlnenie svojej neúčasti spolu s jeho odôvodnením; za platné doručenie 
písomného ospravedlnenia sa považuje aj doručenie prostriedkami elektronickej 
komunikácie, 

                                                   
1 § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
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b)  v mimoriadnych prípadoch akými sú najmä náhla zdravotná nespôsobilosť poslanca 
alebo jemu blízkej osoby v zmysle ustanovení osobitného právneho predpisu2 môže 
byť poslanec ospravedlnený zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva s následným 
doručením písomného ospravedlnenia svojej neúčasti starostovi spolu s jeho 
odôvodnením, najneskôr do 3 dní po termíne zasadnutia miestneho zastupiteľstva; za 
platné následné doručenie písomného ospravedlnenia sa považuje aj doručenie 
prostriedkami elektronickej komunikácie.    

 
(4) Podkladom preukazujúcim účasť poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva pre 

vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
obsahujúca meno, priezvisko a vlastnoručný podpis poslanca. 

 
Článok 4 

Odmeňovanie zástupcu starostu 
 
(1) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 
funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu3. 

 
(2) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 
určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny3. 

 
(3) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia v zmysle ustanovení 

osobitného právneho predpisu4, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. 
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa predchádzajúcej vety, patrí plat podľa 
osobitného právneho predpisu5. 

 
Článok 5 

Odmeňovanie členov odborných komisií pri miestnom zastupiteľstve, ktorí nie sú 
poslanci 

 
(1)  Členovi odbornej komisie pri miestnom zastupiteľstve, ktorý nie je poslanec, patrí  

odmena vyplácaná jedenkrát ročne, ktorá je súčtom odmien za účasť na jednotlivých 
zasadnutiach príslušnej komisie, na základe sumarizačnej prezenčnej listiny 
vypracovanej tajomníkom príslušnej komisie jedenkrát ročne, pričom za účasť na jednom 
zasadnutí komisie, ktorej je členom sa priznáva odmena vo výške 10,- EUR; za neúčasť 
za zasadnutí komisie, ktorej je členom sa odmena nepriznáva.    

 
(2)  Členovi odbornej komisie pri miestnom zastupiteľstve, ktorý nie je poslanec, môže byť 

priznaná mimoriadna odmena za osobitne aktívny prístup k zabezpečeniu úloh komisie, 
prípadne za splnenie iných mimoriadnych úloh.  

 
(3)  O priznaní mimoriadnej odmeny podľa ods. 2 tohto článku členovi odbornej komisie, 

ktorý nie je poslanec, rozhoduje predseda  príslušnej komisie. 
                                                   
2 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
3 § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
4 § 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
5 zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
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(4)  Členovi odbornej komisie pri miestnom zastupiteľstve, ktorý nie je poslanec, možno 

poskytnúť odmenu, vrátane mimoriadnej odmeny podľa tohto článku v kalendárnom roku 
spolu najviac vo výške jednej polovice mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny vyplácaného v príslušnom kalendárnom roku v zmysle 
ustanovení osobitného právneho predpisu1. 

 
Článok 6 

Vzdanie sa odmeny 
 
Subjekt, ktorého odmeňovanie je upravené v čl. 3 až 5 zásad odmeňovania sa môže vzdať 
nároku na odmenu vyplývajúcej mu z jeho funkcie. Vzdanie sa odmien musí uskutočniť subjekt 
podľa predchádzajúcej vety doručením písomného vyhlásenia s uvedením svojho mena, 
priezviska, adresy trvalého bydliska a dátumu od ktorého sa vzdáva odmien spolu s 
vlastnoručným podpisom do podateľne miestneho úradu mestskej časti, v prípade člena komisie 
do rúk tajomníka komisie.    
 

Článok 7 
Spoločné ustanovenia 

 
Odmeny poslancov v zmysle ustanovení týchto zásad odmeňovania sa vyplácajú mesačne 
pozadu, vo výplatnom termíne zamestnancov mestskej časti.  
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tieto zásady odmeňovania boli schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením 

č. 21/2019/VIII zo dňa 21.03.2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2019. 
 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú Zásady 

odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač 
a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – 
Lamač schválené uznesením č. 50/2018/VII zo dňa 10.05.2018. 

 
 
V Bratislave, dňa 21.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
s t a r o s t a 


