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Návrh na uznesenie: 

 
 
A: Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
výšku odstupného pre starostku Mestskej časti Bratislava- Rusovce, ktorej zanikol mandát 
28. novembra 2022, a to vo výške trojnásobku jej priemerného mesačného platu. 
 
 
B: Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje: 
 
preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostku Mestskej časti Bratislava- Rusovce, ktorej 
zanikol mandát 28. novembra 2022 v dĺžke 11 dní. 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
 Po zániku mandátu v dôsledku zániku funkčného obdobia starostu vzniká starostovi 
nárok na odstupné, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné starostu 
upravujú ustanovenia § 5 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Výška odstupného závisí od dĺžky starostom 
vykonávanej funkcie, v tomto prípade v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného 
platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie. Celková výška odstupného je 8 664€. Ide 
o zákonný nárok, ktorý sa po splnení podmienok (výkon funkcie starostu po určený časový 
interval) musí bývalému starosti vyplatiť, nie je potrebné ho schvaľovať. Vypláca za vždy 
z rozpočtu mestskej časti. 
 

Pre účely výpočtu nároku na odstupné, sa vychádza z priemerného mesačného platu, 
ktorým je v tomto prípade jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (základný plat 
v prípade MČ Bratislava- Rusovce) za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia 
priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent 
nahor. Tento nárok je vyššie vyčíslený a bude vyplatený z rozpočtu mestskej časti.  
 

Starostovi obce patrí počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa Zákonníka 
práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná 
pre obec ako zamestnávateľa, pričom sa primerane použijú ustanovenia Zákonníka práce. 
Ak starostke pracovné povinnosti neumožnili vyčerpať celý rozsah dovolenky, môže požiadať 
o náhradu platu za takto nevyčerpanú dovolenku, pritom o tejto náhrade je oprávnené 
rozhodnúť miestne zastupiteľstvo. Z dôvodu, že mandát starostke Mestskej časti Bratislava- 
Rusovce zanikol 28. novembra 2022, je oprávnené rozhodnúť o preplatení náhrady platu za 
nevyčerpanú dovolenku výlučne to miestne zastupiteľstvo, ktoré sa ujalo funkcie  
28. novembra 2022. Starostka si nevyčerpala dovolenku za rok 2022 v celkovom počte 11 
dní, čo predstavuje náhradu mzdy vo výške 1 428,17€. V prípade, že táto náhrada nebude 
schválená, nemôže byť z rozpočtu mestskej časti vyplatená. Z toho dôvodu je navrhnuté 
uznesenie vo forme schválenia alebo neschválenia (ak nezíska dostatočný počet hlasov). 
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