
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2008 
 

 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 9.9.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 16.9.2008 
 
 
 
 
 

Správa 
Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

RNDr. Peter Smrek 
predseda mandátovej komisie 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
mandátovej komisie 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

RNDr. Peter Smrek 
predseda mandátovej komisie 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

RNDr. Peter Smrek   
predseda mandátovej komisie 

 - návrh uznesenia 
- správu mandátovej komisie 
- zápisnicu z rokovania mandátovej komisie  
   zo dňa 8.9.2008 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 



NÁVRH UZNESENIA 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
 

A. berie na vedomie  
 

správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 

B. schvaľuje 
  
vyplatenie  odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti za I. polrok 2008 vo výške 22% 
z mesačných  platov vyplatených za  obdobie január – marec 2008 a vyplatenie odmeny vo 
výške 7% z mesačných platov určených podľa  §18c odseku (1) písm.g) zákona o obecnom 
zriadení vyplatených za obdobie apríl – jún 2008. 
 



Správa Mandátovej komisie 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prerokovala 
možnosť odmeny hlavnej  kontrolórke mestskej časti za obdobie  prvého polroka 2008 na svojom 
rokovaní dňa 8.septembra 2008. 
Podľa zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej 
len podľa „zákona o obecnom zriadení“) v zmysle §18c odseku (5)  Miestne zastupiteľstvo môže 
schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu určeného 
týmto zákonom. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto svojím uznesením č.49/2008 
z 1.apríla 2008 schválilo vyplácanie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti vo výške 
15% mesačného platu určeného podľa zákona o obecnom zriadení v §18c odsek (1) s účinnosťou 
od 1.apríla 2008.  
Mandátová komisia navrhuje týmto Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť hlavnej kontrolórke mestskej časti vyplatenie  odmeny tak, ako je uvedené 
v návrhu uznesenia. 



 
Z á p i s n i c a 

 
  z rokovania Komisie mandátovej  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-               
  Staré Mesto, konaného  8. septembra 2008   
 
 
Prítomní  :    RNDr. Peter Smrek  - predseda 

JUDr. Marta Šteffeková – členka 
  Ing. Marián Procházka – člen 

MUDr. Peter Osuský - člen 
Neprítomný: Ing. Martin Borgu ľa - člen 

 
 
   

Program :    Odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
  
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prerokovala 
možnosť odmeny hlavnej  kontrolórke mestskej časti za obdobie  prvého polroka 2008.  

 
Uznesenie č. 7/2008 
 
Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:   4 - za,  0 – proti, 0 – zdržal sa    

 
o d p o r ú č a 
v zmysle zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §18c  
odseku 5: 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť vyplatenie  odmeny hlavnej kontrolórke mestskej časti za I. 
polrok 2008 vo výške 22% z mesačných  platov vyplatených za  obdobie január – marec 2008 
a vyplatenie odmeny vo výške 7% z mesačných platov určených podľa  §18c odseku (1) písm.g) 
zákona o obecnom zriadení vyplatených za obdobie apríl – jún 2008. 
 
 

 
 
 
Bratislava 8. septembra 2008 
        RNDr. Peter SMREK  
        predseda komisie 
 
 
 
 


