
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií neposlancov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever 

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

a členov komisií neposlancov v znení: 

                           I.Predmet 

 

Tieto zásady odmeňovania upravujú spôsob a podmienky odmeňovania poslancov Miestneho 

zastupiteľstva v Mestskej časti Košice – Sever za činnosť súvisiacu s výkonom ich 

poslaneckej funkcie a odmeňovanie neposlancov za činnosť v stálych komisiách Miestneho 

zastupiteľstva, vyplývajúcich z úloh miestnej samosprávy. Nevzťahuje sa na odmeňovanie 

zástupcu starostu počas výkonu jeho funkcie. 

 

II.Určenie podmienok odmeňovania 

 

(1)Definícia rozsahu činností a aktivít, ktoré poslanec pri výkone svojej funkcie vykonáva bez 

prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru vo svojom voľnom čase, ktorá je 

východiskom pre stanovenie mesačnej odmeny poslanca: 

-účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva 

-účasť na zasadnutiach miestnej rady 

-účasť na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva 

-účasť na zasadnutiach školských rád 

-účasť na zasadnutiach poslaneckých klubov 

-účasť na zasadnutiach poslancov podľa volebných obvodov 

-účasť na zasadnutiach pracovných skupín a výberových komisií 

-účasť na poslaneckých dňoch 

-účasť na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach organizovaných mestskou 

časťou 

-práca v teréne s občanmi vo volebnom obvode 

-riešenie podnetov občanov s kompetentnými inštitúciami 

-stretnutia s občanmi 

-štúdium právnych predpisov potrebných k výkonu činnosti 

-sledovanie novelizácie a nových právnych predpisov 

-štúdium materiálov na zasadnutie zastupiteľstva, rady, komisií 

-príprava na predkladanie materiálov, návrhov a uznesení na rokovanie 

-odborné konzultácie s pracovníkmi mestskej časti a magistrátu 

-spolupráca pri organizovaní podujatí a akcií mestskej časti 



 

(2)Náhradu skutočných výdavkov, ktoré v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, je 

možné uskutočniť podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom 

pomere. Okrem týchto nákladov pri výkone funkcie poslanca, resp. aktivít, ktoré sú 

definované v odseku č. 1 vznikajú poslancovi aj tieto a obdobné náklady: 

-náklady na cestovné MHD 

-náklady na použitie vlastného motorového vozidla 

-náklady na telefón 

-administratívne náklady, kancelárske potreby a pod. 

-náklady na internet 

-občerstvenie pri rokovaniach 

 

(3)Pri zohľadnení skutočností uvedených v odsekoch č. 1 a č. 2 týchto zásad, na základe § 25 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vzhľadom na 

skutočnosť, že uvedený právny predpis bližšie neurčuje postup pri tvorbe zásad odmeňovania, 

najmä v oblasti definovania rozsahu úloh a činností, ich vykazovanie, preukazovanie, meranie 

časovej náročnosti výkonu funkcie a kontroly, Miestne zastupiteľstvo určuje základnú 

mesačnú odmenu poslanca vo výške 4,16% z 10násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej 

osobitným predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. 

 

(4)Základná mesačná odmena poslanca určená podľa odseku 3 sa znižuje podľa účasti na 

rokovaní miestneho zastupiteľstva, a to aj mimoriadneho: 

-o 50% pri vopred ospravedlnenej neúčasti 

-o 100% pri neospravedlnenej neúčasti  

To neplatí na vopred ospravedlnenú neúčasť poslanca, ktorý sa rokovania nezúčastní pre 

výkon úloh, na ktoré bol poverený miestnym zastupiteľstvom alebo starostom mestskej časti. 

 

(5)Poslancovi odmena nepatrí, ak sa jej vopred vzdá. Vzdanie sa odmeny musí poslanec 

uskutočniť písomnou formou a doručiť na Miestny úrad MČ Košice – Sever. Poslanec musí 

uviesť aj obdobie, na ktoré sa odmeny vzdáva. 

Odmena nepatrí poslancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

kedy písomne oznámil, že sa odmeny vzdáva. Minimálne obdobie na ktoré sa môže poslanec 

odmeny vzdať sú 3 kalendárne mesiace. 

 

(6)Poslancovi a členovi komisie neposlancovi patrí odmena: 

a)predsedovi komisie za prípravu a účasť na zasadnutí komisie 8,- € 

b)členovi komisie účasť na zasadnutí 5,-€ 

c)členovi miestnej rady účasť na zasadnutí 12,- € 

 

(7)Poslancovi a členovi komisie neposlancovi môže byť udelená aj mimoriadna odmena. 

Návrh na udelenie takejto odmeny predkladá predseda finančnej komisie. 

 

(8)Po vyčerpaní zákonom stanovenej maximálnej výšky odmien, poslanec nemá nárok na 

výplatu ďalších odmien, bez ohľadu na jeho ďalšiu činnosť. 



 

(9)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. 

 

III.Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušujú sa doterajšie zásady odmeňovania poslancov a členov komisií neposlancov 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever schválené uznesením MiZ č. 18/2011 

zo dňa 5.5.2011, potvrdených uznesením č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011, v znení uznesení č. 

81/2012 zo dňa 18.4.2012 a 200/2013 zo dňa 29.4.2013. 

 

IV.Účinnosť 

 

Tieto zásady nadobudúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti uznesenia. 

 

 

V Košiciach dňa 12.3.2014 

 

 

 

 Marián Gaj v.r. 

     starosta 


