
 

Dôvodová správa 
 

k bodu č. 6.1 na XXVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 

 

Prerokovanie protestu prokurátora – Zásady odmeňovania poslancov 

 

 Listom Okresnej prokuratúry Košice I č. Pd 50/13-4 zo dňa 26.8.2013, ktoré bolo doručené na 

MÚ MČ Košice – Sever dňa 12.9.2013, bol podaný protest prokurátora proti uzneseniu MZ MČ 

Košice – Sever č. 35/2011 zo IV. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever z 9. júna 2011 v znení zmien 

prijatých uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 81/2012 z XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever 

z 18. apríla 2012 a uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 200/2013 z XXIV. zasadnutia MZ MČ 

Košice – Sever z 29. apríla 2013 (ďalej len Uznesenia MZ).  

 S poukázaním na ustanovenie § 26 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) Okresná prokuratúra Košice I navrhuje 

Uznesenia MZ v lehote 30 dní od doručenia protestu prokurátora zrušiť.  

 Z ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre vyplýva, že ak orgán verejnej správy protestu 

vyhovie, je povinný do 30 dní od doručenia protestu podľa návrhu prokurátora uvedeného v proteste 

toto opatrenie zrušiť alebo nahradiť opatrením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 V ustanovení § 26 ods. 10 zákona o prokuratúre sa uvádza, že účinnosť opatrenia, proti 

ktorému bol podaný protest prokurátora, sa pozastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie 

protestu. 

 

 V zmysle protestu prokurátora sú schválené „Zásady odmeňovania poslancov MZ“  

vnútorne rozporné, účelové a nezodpovedajú reálnemu stavu. Pri paušálne a fixne určenej 

mesačnej výške odmeny poslanca, bez ohľadu na počet rokovaní, nemôže byť zohľadnená 

náročnosť úloh a časová náročnosť výkonu funkcie konkrétneho poslanca. Úmyslom 

zákonodarcu nebolo vytvorenie systému odmeňovania, ktorý na pravidelnej báze poskytuje 

odmenu poslancom, bez ohľadu na to, či sa za daný časový úsek poslanec na činnosti 

vykonávanej pre obec podieľal. Úprava zásad odmeňovania vyžaduje zreálnenie jej ustanovení 

s preukázateľnou činnosťou poslanca MZ.  

  

 Dôvodom na zmenu v systéme zásad odmeňovania poslancov je najmä fakt, že výdavky na 

odmeny poslancov chcel miestny úrad zmeniť v zmysle zásad efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti 

použitia verejných prostriedkov. Vyplácanie odmien poslancom len na základe pravidelnosti, je 

nehospodárne. Financie z rozpočtu na základe nového návrhu odmeňovania poslancov budú použité 

účelne podľa aktivity konkrétneho poslanca. Na základe návrhu nového odmeňovacieho poriadku by 

mestská časť už v tomto roku mohla ušetriť viac ako 36.000 eur. 

V súlade s  navrhnutými zásadami odmeňovania poslancov  predpokladáme za obdobie od 

1.10.2013 do konca roka 2013 vyplatenie odmien poslancom vo výške 1 127 € a odvodov vo výške 

393,89 € (v uvedenom období predpokladáme 1x zasadnutie MZ, 1x zasadnutie MR a 1x zasadanie 

komisií MZ). 
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Porovnanie čerpania finančných prostriedkov za rok 2013 v programe 7 PR s ohľadom na 

navrhované nové  Zásady odmeňovania poslancov:  

 

I. Predpokladané výdavky na odmeny poslancov  

podľa  pôvodného odmeňovacieho poriadku na rok 2013 

v položke 12   - odmeny poslancov     41 007,00 € 

v položke 12a - odvody za poslancov   14 332,00 € 

spolu schválený výdavok (odmeňovanie poslancov): 55 339,00 € 
 

II. Skutočné výdavky na odmeny poslancov  

podľa pôvodného odmeňovacieho poriadku   

v položke 12   - odmeny poslancov                12 940,00 € 

v položke 12a - odvody za poslancov    4 520,00 € 

spolu schválený výdavok (odmeňovanie poslancov): 17 460,00 € 

 

III.  Predpokladané výdavky na odmeny poslancov  

podľa nových zásad odmeňovania od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 

v položke 12   - odmeny poslancov      1 127,00 € 

v položke 12a - odvody za poslancov       393,89 € 

spolu schválený výdavok (odmeňovanie poslancov):  1 520,89 € 

 

IV.  Celkové výdavky na odmeny poslancov za rok 2013  

zohľadňujúc nové zásady odmeňovania platné od 01.10.2013  

v položke 12   - odmeny poslancov     14 067,00 € 

v položke 12a - odvody za poslancov     4 914,00 € 

spolu schválený výdavok (odmeňovanie poslancov): 18 981,00 € 
   

 S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladáme na XXVIII. zasadnutie MZ MČ 

Košice – Sever protest prokurátora proti Uzneseniam MZ na prerokovanie. Zároveň predkladáme na 

schválenie nové Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov MZ MČ Košice – 

Sever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 18.9.2013 
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