
ZÁSADY ODMEŇOVANIA 
 

poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov                   
za výkon funkcie 

 

 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (ďalej len „miestne 

zastupiteľstvo“) upravuje na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona                   
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení“) zásady odmeňovania poslancov za výkon ich funkcie (ďalej len 
„zásady odmeňovania“).  

 
2. V súlade s ustanovením § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení je odmeňovanie poslancov 

v zásadách upravené s prihliadnutím na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. 
 

Čl. II. 
Odmeny poslancov 

 
1.  Poslancom miestneho zastupiteľstva prináleží mesačne odmena vo výške 5%  zo základného 

platu starostu mestskej časti. 
 
2.  Členom Rady miestneho zastupiteľstva a členom stálych komisií miestneho zastupiteľstva 

prináleží za mesiac, v ktorom sa koná zasadnutie rady a komisie, k odmene podľa ods. 1. tiež 
odmena nasledovne: 
- členom rady  17,-  €, 
- predsedovi komisie 17,-  €, 
- členom komisie  10,-  €. 

 
      Odmena vo vyššie uvedenej výške patrí poslancom bez ohľadu na počet zasadnutí rady alebo 

komisie miestneho zastupiteľstva v danom mesiaci. 
 
3.  Poslancovi ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho, prináleží za každý sobášny deň odmena                 

vo výške 17,-  € a súčasne za každý sobáš 7,-  €. 
 

Čl. III. 
Krátenie odmeny 

 
1. Odmeny uvedené v čl. II zásad odmeňovania budú poslancovi krátené z nasledovných 

dôvodov: 
a) v prípade neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa 

odmena za mesiac, v ktorom sa zasadnutie miestneho zastupiteľstva koná,  kráti v celej 
výške, 

b) v dvoch prípadoch ospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva v príslušnom roku, mu bude odmena pripadajúca na mesiac, v ktorom sa 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva koná, krátená o 50%, 

c) v ďalších prípadoch ospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva sa odmena poslancovi za mesiac, v ktorom sa zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva koná, kráti v celej výške, 

d) za každú neúčasť poslanca na zasadnutí rady a zasadnutí komisie sa odmena kráti v celej 
výške.  

 
2.  Za ospravedlnenú  neúčasť  na zasadnutí  miestneho zastupiteľstva, rady,  resp. komisie 

z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených miestnym zastupiteľstvom, resp. starostom, sa 
odmena poslancovi nekráti. 
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Čl. IV. 
Spoločné ustanovenia 

 
1.  Poslanec ospravedlní svoju neúčasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva písomne a doručí 

na podateľňu MÚ osobne, poštou, mailom alebo faxom pred zasadnutím miestneho 
zastupiteľstva, najneskôr však do 7 dní po jeho zasadnutí. 

 
2. Podkladom pre vyplatenie odmeny poslancovi v mesiaci, kedy zasadá miestne zastupiteľstvo, 

rada miestneho zastupiteľstva, alebo komisia, je prezenčná listina zo zasadnutia miestneho  
zastupiteľstva, rady, alebo komisie.  

 
3. Odmeny podľa týchto zásad sa vyplácajú mesačne, vo výplatných termínoch miestneho 

úradu mestskej časti, t.j. 11. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena 
vypláca, a to poukázaním na osobný účet v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni 
miestneho úradu mestskej časti. 

 
4. Miestne zastupiteľstvo môže rozhodnúť o udelení mimoriadnych odmien poslancom. 

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších zmien a doplnkov, celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť 
v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej 
zákonom č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

                    
1. Zmeny a doplnky zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Košice–Dargovských hrdinov za výkon funkcie schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Košice – Dargovských hrdinov uznesením.  

 
1. Týmito zásadami odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie poslanca, 
členov stálych komisií MiZ a sobášiacich zo dňa 22.12.2008.  

 
2. Zásady odmeňovania boli schválené dňa 01.12.2014 uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov č. ..../2014. Zásady odmeňovania nadobúdajú 
platnosť dňom ich schválenia. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Jozef Andrejčák 
                                                                                                             starosta 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



 

 

Dôvodová správa 
 

k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice 
– Dargovských hrdinov za výkon funkcie 

 

 

 
Predloženým návrhom Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie (ďalej len „zásady 
odmeňovania“) sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie poslanca, členov stálych komisií MiZ 
a sobášiacich zo dňa 22.12.2008. 

 
Nové zásady odmeňovania sú obsahovo vcelku zhodné a korešpondujú                                 

s predchádzajúcimi zásadami odmeňovania, mení sa len ustanovenie čl. III. bod 1 písm. d), 
ktorým sa kráti odmena za neúčasť poslanca na zasadnutí komisie rovnako, ako to bolo 
upravené pri neúčasti poslanca na zasadnutí rady miestneho zastupiteľstva. 

 
V nových zásadách odmeňovania sú jednotlivé ustanovenia pre väčšiu prehľadnosť  

začlenené obsahovo do príslušných článkov. Niektoré ustanovenia sú upravené precíznejšie 
a jednoznačnejšie.  

   
S poukazom na vyššie uvedené navrhujeme Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – 

Dargovských hrdinov prijať uznesenie, ktorým 
 
 

s c h v a ľ u j e  

 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Dargovských 
hrdinov za výkon funkcie. 

 

V Košiciach dňa 20.11.2014 

 

 

 

 

Spracovala :  
 
JUDr. Katarína Králiková  
vedúca OPaS oddelenia    

 

 

 

 

 

 
 


