
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

Dôvodová správa 

k bodu č. 8 na XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 
 

 

 

Informácia o súdnom spore medzi poslancami Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

vo volebnom období 2010 – 2014 a MČ Košice - Sever 

 

  

 Na Okresnom súde Košice I. prebieha súdne konanie sp. zn. 25C/210/2014 medzi 

poslancami Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever vo volebnom období 2010 – 2014 

(ďalej len žalobcovia) a Mestskou časťou Košice – Sever vo veci vydania platobného rozkazu 

o plnenie – vyplatenie odmien za výkon funkcie poslanca MZ MČ Košice - Sever, za účasť na 

zasadnutiach MR MČ Košice – Sever a komisií MZ MČ Košice – Sever a príslušenstva (ďalej 

len návrh).   

 Žalobcom vo volebnom období 2010 – 2014 neboli vyplatené odmeny za výkon 

funkcie poslanca za obdobie od januára 2011 do mája 2011, od augusta 2012 do apríla 2013 

a od októbra 2013 do decembra 2013. 

 Žalobcovia v I. – XVIII. rade spolu navrhujú priznať odmeny za uvedené obdobie vo 

výške 45 760,95 €. Úroky z omeškania do 31.12.2016 spolu činia cca 16 000,- €. Trovy za 

zastúpenie advokátom do podania návrhu (6.3.2014) činia 1 868,46 €. Súdne poplatky za 

podanie návrhu do prvého pojednávania zaplatené neboli, ale môžu byť vo výške cca 2 800 €. 

 Žalobcovia v návrhu uviedli, že v období od januára 2011 do mája 2011 mali nárok na 

základnú mesačnú odmenu poslanca MZ MČ Košice – Sever vo výške 5,12 % 

z desaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy v roku 2011.  

V období od januára 2011 do mája 2011 neboli v MZ MČ Košice – Sever schválené 

Zásady odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Sever a preto MČ Košice – Sever mala za 

to, že žalobcom poslanecké odmeny za uvedené obdobie nepatria. 

 Žalobcovia podľa návrhu v období od augusta 2012 do apríla 2013 a od októbra 2013 

do decembra 2013 mali nárok na poslanecké odmeny na základe Uznesenia MZ č. 35/2011 zo 

dňa 9.6.2011 v znení neskorších zmien, prijatých Uznesením MZ č. 81/2012 zo dňa 18.4.2012 

a Uznesením MZ č. 200/2013 zo dňa 29.4.2013, ktorým boli schválené Zásady odmeňovania 

poslancov MZ MČ Košice – Sever. 

 Proti Uzneseniu MZ č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení neskorších zmien podala 

Okresná prokuratúra Košice I protest prokurátora č. k. Pd 50/13 – 4 zo dňa 26.8.2013. MZ 

MČ Košice – Sever na XXIX. zasadnutí dňa 9.10.2013 prerokovalo protest prokurátora 

a prijalo uznesenie č. 242/2013, ktorým protest prokurátora odmietlo. Okresná prokuratúra 

Košice I dňa 20.12.2013 podala na Krajský súd v Košiciach žalobu na preskúmanie 



zákonnosti Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení neskorších 

zmien. MZ MČ Košice – Sever následne na svojom XXXI. zasadnutí schválilo nové Zásady 

odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Sever a členov komisií neposlancov 

a predchádzajúce Zásady odmeňovania poslancov schválené Uznesením č. 35/2011 zo dňa 

9.6.2011 v znení neskorších zmien zrušilo. Okresná prokuratúra Košice I,  po preverení 

informácie, že Uznesenie MZ MČ Košice – Sever č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení 

neskorších zmien bolo MZ MČ Košice – Sever zrušené, zobrala svoj návrh na preskúmanie 

zákonnosti Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení neskorších 

zmien z Krajského súdu v Košiciach späť.   

 MČ Košice – Sever na základe uvedeného protestu prokurátora má naďalej za to, že 

Uznesenie MZ č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení neskorších zmien, na základe ktorého majú 

byť vyplatené odmeny poslancom MZ za obdobie od augusta 2012 do apríla 2013 a od 

októbra 2013 do decembra 2013 nebolo v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

v znení neskorších predpisov a preto žalobcom odmeny za predmetné obdobie nepatria.    

 Dňa 27.10.2016 na Okresnom súde Košice I sa uskutočnilo prvé pojednávanie 

v predmetnej veci, kde po úvodnom prednese strán v spore, sudkyňa v súlade s ustanovením § 

181 ods. 2 Civilného sporového poriadku uviedla, že okresný súd bude posudzovať Uznesenie 

č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 v znení neskorších zmien ako za platné až do jeho zrušenia a to 

Uznesením MZ MČ Košice - Sever č. 273/2014 zo dňa 12.3.2014. Sudkyňa vyslovila 

predbežný názor, že žalobcovia majú nárok na odmeny za všetky žalované obdobia 

a v prípade ďalších pojednávaní, nároky jednotlivých žalobcov vylúči na samostatné konania. 

 Okresný súd Košice I uznesením odročil uvedené pojednávanie na deň 9.2.2017 s tým, 

že žalobcovia budú vyzvaní na zaplatenie súdneho poplatku, každý podľa uplatňovanej výšky 

odmeny. Právna zástupkyňa žalobcov a zástupca žalovaného do konca roka 2016 sú povinní 

oznámiť súdu výsledok mimosúdneho riešenia sporu.  

 S ohľadom na uvedené skutočnosti predkladáme MZ MČ Košice – Sever predmetnú 

informáciu na vedomie a návrh na mimosúdne riešenie sporu.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 8.12.2016  

Spracoval: Mgr. Ladislav Török, oddelenie právne a organizačných činností 


