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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 22.1.2019 

 

Názov bodu programu:  

Návrh na odmeny pre poslancov  Miestneho zastupiteľstva MČ  B – ZB, členov komisií a  

obyvateľov za aktívnu spoluprácu s mestskou časťou za rok 2018 

 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle zásad Odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov, predsedov a členov 

komisií miestneho zastupiteľstva  a obyvateľov odmenu za prácu v roku 2018 

 

Poslancom za poslaneckú prácu: 

Mgr. Martinovi Besedičovi       

Ing. Ivanovi Bošňákovi   

MUDr. Dagmar Cingelovej       

Milošovi Fatykovi  

Ing. Jánovi Janatovi       

Vladimírovi Kristlovi  

Marte Liďákovej       

Miloslavovi Sajanovi      

Ing. Romanovi Weinštukovi              

 

Členom odborných komisií pri miestnom zastupiteľstve: 

Ing. Ivanovi Tajzlerovi 

Stanislavovi Vaňovi 

JUDr. Peterovi Polákovi 

Mgr. Jane Krettovej 

 

Obyvateľom za aktívnu prácu v občianskych združeniach a za spoluprácu s MČ: 

Mgr. Marcele Jedinákovej        

Prof. Jánovi Grexovi 

Mgr, Miriam Trgovej 

Jurajovi Hvozdíkovi 

Mgr. Šimonovi Dudíkovi 

Jozefovi Prokopovi 

Petrovi Kojdovi 

Prof. Ivanovi Čižnárovi 

Rastislavovi Mečiarovi 

Ing. Zuzane Juríkovej 

Jánovi Blechovi 

Miroslavovi Mackovičovi 

Rudolfovi Ivákovi 

Antonovi Urdovičovi 

Daniele Martinčičovej 

Miloslavovi Sajanovi 

 

 



Poslancom miestneho zastupiteľstva pri príležitosti dosiahnutého životného jubilea 

 

Ing. Ivan Bošňák    

Vladimír Kristl    

Ing. Roman Weinštuk   



2. 

Dôvodová správa 

 

V zmysle čl. 8 Zásad odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov, predsedov a členov 

komisií miestneho zastupiteľstva a občanov má starosta obce právo na udeľovanie odmien za 

aktívnu činnosť  a reprezentáciu mestskej časti.  

Pri tvorbe návrhu odmien za aktívnu prácu v roku 2018 boli oslovený všetci 

predsedovia komisií tvorených pri miestnom zastupiteľstve. Návrhy, ktoré boli doručené na 

miestny úrad boli zapracované  v predkladanom návrhu. 

 Pri návrhu výšky odmien starosta postupoval v zmysle zaužívaného postupu: základ 

odmeny je 200,-€ s výnimkou odmeny pre zástupcu starostu, za predsedníctvo v komisiách 

pri miestnom zastupiteľstve je 100,-€ s výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej zasadnutia sú nepravidelné. 

 

1. Poslancom za poslaneckú prácu: 

 

Mgr. Martinovi Besedičovi, Phd.    500,- € 

- zástupca starostu a predseda Kultúrnej komisie, účasť na rokovaniach MZ, člen 

Komisie pozemkovej a lesného hospodárstva, člen redakčnej rady, člen Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Ing. Ivanovi Bošňákovi              300,- € 

- predseda Komisie športu, účasť na rok MZ, člen Finančnej komisie pre podporu 

podnikania,  

MUDr. Dagmar Cingelovej, Phd. 300,- € 

- predsedníčka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, účasť na rokovaniach MZ, 

Milošovi Fatykovi              300,- € 

- predseda Komisie výstavby a dopravy, účasť na rokovaniach MZ, člen Komisie 

športu, 

Ing. Jánovi Janatovi   300,- € 

- predseda Komisie financií pre podporu a rozvoj podnikania, účasť ma rokovaniach 

MZ, člen Komisie školskej, mládeže a informácie 

Vladimírovi Kristlovi             200,- € 

- účasť na rokovaniach MZ, člen Športovej komisie a Komisie pozemkovej a lesného  

hospodárstva,  

Marte Liďákovej   300,- € 

- predsedníčka Komisie pozemkovej a lesného hospodárstva, účasť na rokovaniach MZ 

predsedníčka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

Miloslavovi Sajanovi             400,- € 

- predseda Školskej komisie a predseda Komisie na ochranu verejného poriadku 

a životného prostredia, účasť na rokovaniach MZ, člen Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Ing. Romanovi Weinštukovi            200,- €  

- účasť na rokovaniach MZ, člen Komisie športu a Komisie výstavby a dopravy,  

 

2. Členom odborných komisií pri miestnom zastupiteľstve: 

 

Ing. Ivanovi Tajzlerovi  150,-€ 

- člen Komisie pozemkovej a lesného hospodárstva 

JUDr. Peter Polák   100,-€ 

- člen Komisie školskej, mládeže a informácie 



Stanislavovi Vaňovi   150,-€ 

- člen Komisie školstva, mládeže a informatizácie, dlhoročná práca a podpora rozvoja 

mládeže v stolnom tenise  

Mgr. Jane Krettovej   150,- 

- členka Komisie školskej, mládeže a informácie 

 

3. Obyvateľom za aktívnu prácu v občianskych združeniach a za spoluprácu s MČ: 

 

Marcele Jedinákovej             100,-€ 

- predsedníčka redakčnej rady 

Prof. Jánovi Grexovi             100,- € 

- člen redakčnej rady, príspevky do novín Naša Bystrica 

Mgr. Miriam Trgovej            100,- € 

 za aktívnu prácu s deťmi v mestskej časti 

Jurajovi Hvozdíkovi              150,- € 

- za aktívne trénovanie mládeže Záhorskej Bystrice vo florbale 

Mgr. Šimonovi Dudíkovi  150,-€ 

- za aktívne trénovanie mládeže Záhorskej Bystrice vo florbale 

Jozefovi Prokopovi   150,- € 

- za aktívne trénovanie mládeže Záhorskej Bystrice vo futbale 

Petrovi Kojdovi   150,-€ 

- za aktívnu prácu v športovom areáli ZŠ 

prof. Ivanovi Čižnárovi  100,-€ 

- za spoluprácu s Klubom dôchodcov 

Rastislavovi Mečiarovi  500,-€ 

- za prácu pre seniorov prostredníctvom n.o.Bystrický prameň 

Ing. Zuzane Juríkovej  150,-€ 

- za aktívnu prácu pre rozvoj mládežníckeho stolného tenisu 

Jánovi Blechovi   200,-€ 

- za aktívnu prácu pre futbalový klub 

Miroslavovi Mackovičovi                100,-€ 

- za aktívnu pomoc pri konaní podujatí usporadúvaných mestskou časťou 

Rudolfovi  Ivákovi   200,-€ 

- udržiavanie zástavky MHD na ulici Čsl.tankistov 

Antonovi Urdovičovi  150,-€ 

- aktívna spoluprácu s MČ na úseku PO, vedenie najstaršieho dobrovoľného zboru 

Miloslavovi Sajanovi  150,-€ 

- za aktívnu účasť v OZ SPST a MKF Slovan 

Daniele Martinčičovej  150,-€ 

- aktívna spoluprácu s MČ, vedenie Červeného kríža 

 

4. Poslancom miestneho zastupiteľstva pri príležitosti dosiahnutého životného jubilea 

 

Ing. Ivan Bošňák   500,-€ 

Vladimír Kristl   500,-€ 

Ing. Roman Weinštuk  500,-€ 


