
Starosta Mestskej časti Košice - Sever využíva právo priznané mu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje Uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 191/2013 zo dňa 4.4.2013 

v zákonom stanovenej lehote podľa  § 12 ods. 11 tohto zákona, a teda 

 

 

pozastavuje výkon Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

č. 191/2013 z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,  

konaného dňa 4.4.2013, 

 

ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na základe príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice  

 

schvaľuje 

 

zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov schválených Uznesením  č. 18/2011 zo dňa 

5.5.2011, potvrdených Uznesením č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011 a upravených Uznesením č. 

81/2012 zo dňa 18.4.2012 nasledovne: 

 

1. do názvu za slovo MZ vkladá slová "a členov komisií neposlancov". 

Nový názov bude "Zásady odmeňovania poslancov MZ a členov komisií 

neposlancov". 

 

2. Do bodu č. 1 sa v druhom riadku za spojením "Košice - Sever" vkladá čiarka a text: 

"najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie," 

 

 mení sa číslo 5,16 % na číslo 4,16 % a vypúšťa sa text "podľa zákona č. 401/1990 

 Zb. § 18 ods. 3 o meste Košice". 

 

 Upravený text bodu č. 1 bude: 

 

 Základná mesačná odmena poslanca MZ MČ Košice - Sever, najmä vzhľadom na 

 úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, je 4,16 % z 10-násobku minimálnej 

 mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. 

 

      3.  Do bodu č. 3 za prvým slovom "Poslancovi" sa vkladá text "a členovi komisie  

  neposlancovi" 

  

       4. Do bodu č. 4 za pôvodný text sa vkladá text: "Členovi komisie neposlancovi za účasť 

 na zasadnutí komisie patrí odmena 5,- EUR". 

 

       5. Ruší sa pôvodný bod č. 7 v celom rozsahu. 
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       6. Vkladá sa nový bod č. 7 v znení: 

 

"Odmeny poslancom sú vyplácané mesačne, vždy vo výplatnom termíne Miestneho 

úradu Mestskej časti Košice - Sever. Odmeny členom komisií neposlancom sú 

vyplácané za kalendárny polrok, vždy v najbližší výplatný termín v mesiaci po 

uplynutí príslušného polroka". 

 

       7. Vkladá sa nový bod č. 8 v znení: 

 

 „Nevyplatené odmeny poslancom za predchádzajúce obdobie v súlade s platnými 

 zásadami odmeňovania poslancov do termínu účinnosti týchto zmien a doplnkov, 

 budú vyplatené prostredníctvom miestneho úradu najneskôr do 30.6.2013". 

    

        8.  Schvaľuje zmenu zásad odmeňovania poslancov nasledovne: V bode č. 2 v treťom 

   riadku sa mení číslo 20 % na číslo 50 %.  

 

Upravený text v 3. riadku znie: 50 % pri  vopred ospravedlnenej neúčasti. 

       

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever žiada starostu MČ Košice - Sever vydať nové 

úplné znenie zásad odmeňovania po prijatých úpravách. 

 

 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že toto uznesenie odporuje zákonu, a to na základe nižšie 

uvedených skutočností. 

 

I. 

 

 

MZ MČ Košice – Sever na zasadnutí dňa 4.4.2013 schválilo Uznesením č. 193/2013 

Programový rozpočet na rok 2013, v ktorom však v Programe 7 v položke odmeny poslancom 

a odvody z odmien poslancov nepočíta s doplatením odmien za predchádzajúce obdobie. 

Výkon tohto uznesenia by bol v rozpore so schváleným Programovým rozpočtom na rok 

2013. 

 

II. 

 

Na základe uvedených dôvodov považujem Uznesenie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever č. 191/2013 zo dňa 4.4.2013 za nezákonné a z tohto dôvodu 

jeho výkon pozastavujem. 

 

 

V Košiciach, dňa 10.4.2013 

 
          

           „podpísané“ 

     

              Marián Gaj 

                                                                                             Starosta 
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