Zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja

Zásady
poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja, členom komisií, ktorí nie sú poslancami
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a tajomníkom
komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Čl.1
Právny rámec

1. Právny rámec vyplácania odmien dlhodobo uvoľneným podpredsedom na výkon
funkcie, poslancom, členom komisií ktorí nie sú poslancami a poslancom, ktorí nie sú
dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len: „zákon č. 302/2001 Z. z.“)
2. Podľa § 11 ods. 2 písm. j), m) a n) zákona č. 302/2001 Z. z. je zastupiteľstvu je
vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja, a to: určovať
podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie primeranú odmenu,
určovať odmenu poslancom 1 a určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú
poslancami.
3. Podľa § 12 ods. 4 až 6 zákona č. 302/2001 Z. z. poslancovi, ktorý je na výkon funkcie
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny
v zamestnaní odmena od samosprávneho kraja. Poslancovi patrí náhrada výdavkov
podľa osobitného predpisu2, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.
4. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, možno za výkon funkcie
poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku minimálnej
mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom3.
5. Podľa § 20 ods. 5 zákona č. 302/2001 Z. z. členovi komisie, ktorý nie je poslanec,
možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku
minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom4.
6. Tieto zásady poskytovania odmien poslancom, členom komisií, ktorí nie sú poslancami
Zastupiteľstva BSK a tajomníkom komisií Zastupiteľstva BSK upravujú poskytovanie:
a)
b)
c)
d)

odmeny poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie,
odmeny dlhodobo uvoľnenému poslancovi na výkon funkcie,
odmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami Zastupiteľstva BSK,
odmeny tajomníkovi komisie za prácu v komisii Zastupiteľstva BSK.
Čl. 2
Tvorba odmien

Odmeny a náhrady podľa čl. 1 sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov Bratislavského
samosprávneho kraja.

§ 12 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z .
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
3
Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
4
Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
1
2

Čl. 3
Mesačné odmeny poslancom, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení
na výkon funkcie

1. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorý nie je členom
komisie Zastupiteľstva BSK patrí mesačná odmena vo výške 1/12 desaťnásobku
minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.
2. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorý je súčasne
členom jednej komisie Zastupiteľstva BSK patrí mesačná odmena vo výške 1/12
šestnásťnásobku minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.
3. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorý je súčasne
členom dvoch a viac komisií Zastupiteľstva BSK patrí mesačná odmena vo výške 1/12
osemnásťnásobku minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.
4. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, ktorý je predsedom
minimálnej jednej komisie Zastupiteľstva BSK patrí mesačná odmena vo výške 1/12
dvadsať násobku minimálnej mzdy určenej osobitným predpisom.
5. Poslancovi, ktorý sa písomne vzdá odmeny za výkon funkcie nepatrí mesačná odmena
podľa predchádzajúcich bodov tohto článku od mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bolo jeho vzdanie sa funkcie doručené Bratislavskému samosprávnemu
kraju. V prípade späťvzatia vzdania sa odmeny takémuto poslancovi patrí mesačná
odmena podľa predchádzajúcich bodov tohto článku od mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo späťvzatie doručené Bratislavskému samosprávnemu kraju.
6. V prípade účasti poslanca na zasadnutí Zastupiteľstva BSK a súčasne jeho
neprítomnosti počas minimálne 50% hlasovaní počas rokovania Zastupiteľstva BSK sa
mu odmena kráti o 20%.
7. Za neúčasť poslanca na zasadnutí Zastupiteľstva BSK alebo komisie Zastupiteľstva BSK
bez predchádzajúceho písomného ospravedlnenia s uvedením relevantného dôvodu
sa mu kráti odmena o 50 %, pričom pri absencii aj na komisii Zastupiteľstva BSK aj na
Zastupiteľstve sa odmena kráti do výšky 50%. Relevantným dôvodom sa rozumejú
najmä zdravotné alebo pracovné dôvody. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa
nepovažuje objektívna nemožnosť účasti poslanca na niektorej z viacerých komisií
Zastupiteľstva BSK, ktorých je členom (alebo predsedom), ak sa ich zasadnutia časovo
prelínajú
8. Odmeny sa poslancom vyplácajú mesačne spätne.
9. Ak poslancovi patrí aj plat poslanca NRSR, alebo ak poslancovi patrí aj plat starostu obce
alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov patrí poslancovi v súlade s § 12 ods. 7 a 8
zákona č. 302/2001 Z. z. odmena v sume minimálnej mzdy, pričom sa na neho nevzťahujú
ods. 6 a 7 tohto článku.

Čl. 4
Odmena dlhodobo uvoľnenému poslancovi

1. Dlhodobo uvoľnenému poslancovi Z BSK patrí za výkon funkcie namiesto mzdy alebo
inej odmeny plat od Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Výšku platu dlhodobo uvoľnenému poslancovi navrhuje predseda BSK a schvaľuje
Zastupiteľstvo BSK.
Čl. 5
Odmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami
Zastupiteľstva BSK

1. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom Zastupiteľstva BSK patrí za jeho prácu
v komisii Zastupiteľstva BSK odmena.
2. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom Zastupiteľstva BSK patrí mesačná odmena vo
výške 100,00 EUR.
3. Odmeny sa priznávajú a vyplácajú mesačne spätne.
4. V prípade neúčasti člena komisie - neposlanca na jej zasadnutí, členovi komisie
v mesiaci v ktorom sa nezúčastnil zasadnutia komisie, mesačná odmena nepatrí.
Čl. 6
Odmena za výkon funkcie tajomníka komisie Zastupiteľstva BSK

1. Tajomníkovi komisie Zastupiteľstva BSK za jeho prácu pre komisiu patrí odmena
vo výške 50,- EUR mesačne.
2. Odmena sa vypláca tajomníkom mesačne spätne.
3. Tajomníkovi komisie Zastupiteľstva BSK nepatrí odmena podľa bodu 1 tohto článku
za mesiac, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia komisie Zastupiteľstva BSK.
Čl.7
Poskytovanie cestovných náhrad

1. Poslancom Zastupiteľstva BSK patrí náhrada cestovných výdavkov v súlade so zákonom
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2. Poslancom zastupiteľstva patrí paušálna náhrada za cestovné výdavky v súvislosti
s výkonom ich funkcie v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja vo výške
60,- EUR za kalendárny mesiac.
3. Náhrada cestovného sa vypláca mesačne spätne.

Čl. 8
Poskytovanie náhrad za stravné

1. Poslancovi Zastupiteľstva BSK patrí náhrada stravného pre časové pásmo 5 – 12 hodín
pri účasti na zasadnutí Zastupiteľstva BSK v súlade s Opatrením Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného.
2. Bezplatnú stravu poslancom v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zabezpečuje Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja priamo na zasadnutí Zastupiteľstva BSK.
Čl. 9
Platnosť a účinnosť

1. Tieto Zásady poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja, členom komisií, ktorí nie sú poslancami Zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho
kraja
a
tajomníkom
komisií
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja nadobúdajú platnosť dňom ich
schválenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť dňom
podpisu príslušného Uznesenia Zastupiteľstva BSK predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja.
2. Týmito Zásadami sa zrušujú sa Zásady odmeňovania poskytovania finančných náhrad
poslancom Zastupiteľstva BSK, občanom a tajomníkom komisií Zastupiteľstva BSK prijaté
uznesením č. 10/2002 zo dňa 20.2.2002 a Zásady poskytovania odmien poslancom
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za účasť na zasadnutiach
Zastupiteľstva BSK, za prácu vo funkciách predsedu komisie a zároveň člena rady predsedu
BSK, člena komisie Z BSK a ďalších náhrad poslancom Z BSK (paušálne náhrady cestovného
a stravného), poskytovanie odmien občanom za ich prácu v komisiách a tajomníkom
komisií Z BSK za ich prácu v komisií chválené uznesením Zastupiteľstva BSK č. 24/2004,
zmenené Dodatkom č. 1 zo dňa 1.2.2007, ktorý bol schválený uznesením
Zastupiteľstva BSK č. 11/2007 z 21.2.2007.

V Bratislave dňa 18. novembra 2020

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK

