
-----~-- -- ---------

M MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

13 
Materiál 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24. apríla 2012 

Správa 
Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Predkladateľ: 

PaedDr. Barbora Oráčo "PhD. 
predsedníčka Komisie m dátovej 

Zodpovedný: 

PaedDr. Barbora Orá o á,; PhD. 
predsedníčka Komisie , andátovej 

Spracovateľ: 

PaedDr. Barbora Oráčov 
predsedníčka Komisie m 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

- návrh uznesenía 
- správu 
- zápisnícu 

Ing. Paulína Schmidt.o/jI ! ' 

organizačný referát ~""-'J tLf.--v/ 

Bratislava, apríl 2012 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

1. správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteí'stva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, 

2. že na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 6012011 z 20.6.2011 bol doposiaľ plat starostky mestskej časti stanovený rozhodnutím 
miestneho zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zneni neskorších predpisov so 
zvýšením o 66 %, čo po uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za rok 2011 znamená na základe § 3 ods. 1 cit. zákona s účinnosťou od 
01.01.2012 do 31.03.2012 celkovú sumu mesačne vo výške 3772,00 EUR; 

B. sch vaľ uje 

I. starostke mestskej časti plat s účinnosťou od 01.04.2012 v celkovej výške 3 772,00 EUR, 
pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. I zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov 
zvýšeného o 66 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona, 

2. miestnemu kontrolórovi mestskej časti plat s účinnosťou od 01.04.2012 vo výške 
I 761,00 EUR, 

3. vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti vo výške 25 % zo súčtu 

mesačných platov vyplatených za obdobie december 2011 až marec 2012 v najbližšom 
výplatnom termíne. 



Správa 
Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa na 
svojom zasadnutí dňa 16.4.2012 zaoberala úpravou platov starostky mestskej časti a miestneho 
kontrolóra mestskej časti a návrhom na poskytnutie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej 
časti. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z. 
z.") starostke patrí plat, ktorý je súčinom priememej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendámy rok a násobku podľa § 4 ods.! zákona (podľa počtu obyvateľov), 
ktorý je pre našu mestskú časť 3,21 (pre počet obyvateľov od 20001 do 50 000). 

Priememá mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 zverejnená 
v marci 2012 Štatistickým úradom SRje 786,00 €. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. môže miestue zastupiteľstvo tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

Komisia mandátová navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto PhDr. Tatiane Rosovej zvýšeníe platu o 66 % s účinnosťou od 1.4.2012. 

Celková výška platu starostky od 1.4.2012: 
plat podľa § 3 ods. l: 2272,00 € * (786,00 x 3,21 ~ 2271,54 f> 2 272,00 é) 

zvýšenie o 66 % podľa § 4 ods. 2: 1 499,52 € 

SPOLU: 3771,52 = 3772,00 €* 
* § 3 ods. 1 zákona Č. 253/1994 Zz. " .... Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. " 

Zo znenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vyplýva, že sa má plat vypočítavať 
z priememého zárobku za predchádzajúci rok už od 1.1. Po zverejneni priememej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendámy rok a počtu 
obyvateľov obce za predchádzajúci kalendámy rok, sa prepočíta plat starostu spätne od začiatku 
roka a starostovi sa vyčítaná suma doplatí za celé obdobie od začiatku kalendámeho roka. 

Takto prepočítaný plat musí opäť prerokovať zastupiteľstvo a jeho presná výška musí 
byť uvedená v uznesení tak, ako to vyplýva z § 4 ods. 9 zákona Č. 253/1994 Z. z. 

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 14.6.2011 bol doposiaľ plat starostky 
stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z. z. so zvýšením 066 %, čo predstavovalo 
3691,00 EUR. Po uplatnení priememej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 
2011 to znamená na záldade § 3 ods. 1 cit. zákona - od 1.1.2012 celkovú sumu 3772,00 EUR. 

Ďalej sa komisia zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera. 
Podľa § 18c ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, ktorý je pre našu mestskú 
časť 2,24 (pre počet obyvateľov od 20 001 do 50000), pričom sa plat zaokrúhl'uje na celé eurá 
smerom hore. 

Celková výška platu kontrolóra od 1.4.2012: 786,00 € x 2,24 = l 760,64 € = l 761,00 € 
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Komisia mandátová sa zaoberala návrhom na poskytnutie odmeny miestnemu 
kontrolórovi mestskej časti podľa § 18c ods. 5 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

Na základe práce vykonanej miestnym kontrolórom komisia navrhuje miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava
Staré Mesto vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za obdobie december 2011 
až marec 2012 v najbližšom výplatnom termíne. 



Z á P i s nic a č. 1/2012 

z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, konaného 16. apríla 2012 

Prítomní 

Program: 

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. - pre~seda 
Ing. Pavol Baxa - podpredseda 
Mgr. Miroslava Babčanová - členka 

Miloš Domorák - člen 

MUDr. Peter Osuský, CSc. - člen, 

RNDr. Marta Černá - členka 

l. Návrh úpravy platov starostke mestskej časti a miestnemu kontrolórovi mestskej časti 
2. Rôzne 

K bodu l: 
Komisia sa zaoberala úpravou platu starostky mestskej časti. 

Podľa § 3 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostke patrí plat, ktorý je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 
a násobku podľa § 4 ods.1 zákona (podľa počtu obyvateľov), ktorý je pre našu mestskú časť 3,21 
(pre počet obyvateľov od 20 001 do 50 000). 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 20 II zverejnená 
v marci 2012 Štatistickým úradom SRje 786,00 €. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z. z. môže miestne zastupiteľstvo tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

Komisia navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke mestskej časti Bratislava
Staré Mesto PhDr. Tatiane Rosovej zvýšenie platu 066 % s účinnosťou od 1.4.2012. 

Celková výška platu starostky od 1.4.2012: 
plat podľa § 3 ods. 1: 2272,00 € * (786,00 x 3,21 = 2 271,54 e = 2 272,00 €) 

zvýšenie o 66 % podľa § 4 ods. 2: 1 499,52 € 

SPOLU: 3771,52 = 3772,00 €* 
* § 3 ods. 1 zákona Č. 253/1994 Z. z. " .... Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor." 



Uznesenie č. 1/2012 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť starostke plat od 1..4,2012 v celkovej výške 3772,00 EUR, 
pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšeného o 66 % v súlade s § 4 
ods. 2 zákona. 
Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 2 

Zo znenia § 3 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. vyplýva, že sa má plat vypočítavať 
z priemerného zárobku za predchádzajúci rok už od Ll. Po zverejnení priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a počtu 
obyvateľov obce za predchádzajúci kalendárny rok, sa prepočíta plat starostu spätne od začiatku 
roka a starostovi sa vyčítaná suma doplatí za celé obdobie od začiatku kalendárneho roka. 

Takto prepočítaný plat musí opäť prerokovať zastupiteľstvo a jeho presná výška musí 
byť uvedená v uznesení tale, alm to vyplýva z § 4 ods. 9 zákona Č. 253/1994 Z. z. 

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 14.6.2011 bol doposiaľ plat starostky 
stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona Č. 253/1994 Z. z. so zvýšením 066 %, čo po uplatnení 
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 znamená na základe § 3 
ods. l cit. zákona - od 1.1.2012 celkovú sumu 3 772,00 EUR. 

Uznesenie č. 2/2012 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie plat starostky od 1.1.2012 po uplatnení priemernej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 t. j. v celkovej výške 3 772,00 EUR. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

Ďalej sa komisia zaoberala úpravou platu miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera. 
Podľa § 18c ods. l zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov, ktorý je pre našu mestskú 
časť 2,24 (pre počet obyvateľov od 20001 do 50000), pričom sa plat zaokrúhľuje na celé eurá 
smerom hore. 

Celková výška platu kontrolóra od 1.4.2012: 786,00 € x 2,24 = l 760,64 € = l 761,00 € 

Komisia sa zaoberala návrhom na poskytnutie odmeny miestnemu kontrolórovi 
Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov môže zastupiteľstvo schváliť hl. kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % 
z mesačného platu hl. kontrolóra určeného podľa § 18c ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. 
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Uznesenie č. 3/2012 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť miestnemu koutrolórovi plat od 01.04.2012 výške 
1761,00 EUR a vyplatenie odmeny vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za 
obdobie december 2011 až marec 2012 v najbližšom výplatnom termíne. 
Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa : 2 

Bratislava 16.4.2012 

Komisia trvala: od 16.00 h do 16.30 h 

Zapísala: Ing. Schmidtová 

PaedDr. Barboira~RA' ČOV Á, PhD.,v.r. 
predse rm komisie 
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