
Dôvodová správa 

k zmene a doplneniu Zásad odmeňovania  poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie zo dňa  01.12. 2014, 

(ďalej len „zásady odmeňovania”), prijatého uznesením MiZ MČ  

Košice - Dargovských hrdinov č.5/2014 

 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Dargovských hrdinov predkladáme 

návrh dodatku č.1 na zmenu a doplnenie zásad odmeňovania, ktorým sa menia 

a dopĺňajú tie časti doteraz platných zásad odmeňovania, ktoré sa týkajú zavedenia 

inštitútu členov stálych komisií – neposlancov:  

- v názvosloví sa pôvodný text dokumentu Zásady odmeňovania poslancov 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za 

výkon funkcie mení a dopĺňa nasledovne:  

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice 

Dargovských hrdinov  za výkon funkcie poslanca, členov stálych komisií MiZ, členov 

stálych komisií MiZ - neposlancov a sobášiacich. 

- čl. III. Krátenie odmien sa označuje ako  čl. IV. a doterajšie čl. IV. a V. sa zmenia 

na čl. V. a VI.  

Zároveň sa dopĺňa čl. III. Odmeny členov stálych komisií – neposlancov 

v nasledovnom znení: 

1. členovi stálej komisie MiZ, ktorý nie je poslancom, prináleží za mesiac, v ktorom 
sa koná zasadnutie stálej komisie odmena vo výške  10 €. 

 
2. odmena vo vyššie uvedenej výške patrí členovi stálej komisie – neposlancovi  

bez ohľadu na počet zasadnutí komisie MiZ v danom mesiaci. 

 
- čl. IV. ods. 1 sa dopĺňa o písm e), ktorý znie:  za každú neúčasť člena stálej 

komisie MiZ neposlanca alebo za účasť kratšiu ako 75% z celkového času 
zasadnutia sa odmena uvedená v čl. III. bod 1 neprizná. 

 
- v  čl. V. Spoločné ustanovenia sa za odsek 2. vkladá nový odsek 3 a doterajšie 

odseky 3 a 4 sa prečíslujú na nové odseky 4 a 5. Nový odsek 3. znie:  Podkladom 
pre vyplatenie odmeny členovi komisie, ktorý nie je poslancom  v mesiaci, kedy 
zasadá stála komisia je rovnako prezenčná listina zo zasadnutia stálej komisie. 

 

V záujme prehľadnosti zásad odmeňovania odporúčame MiZ splnomocniť starostu 

MČ k vydaniu úplného znenia  Zásad odmeňovania  poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie. 

 

 



 

 

Návrh uznesenia: MiZ mestskej časti  Košice  - Dargovských hrdinov  

 schvaľuje  

dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania  poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie zo dňa 

01.12.2014, podľa predloženého návrhu, 

 splnomocňuje 

starostu mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na vydanie úplného 

znenia  Zásad odmeňovania  poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie zo dňa 01.12.2014   so 

zapracovaním schválených zmien a doplnení. 

 

 

 

Košice 21.02.2019 

Spracoval: Mgr. Jaroslav Suleň, vedúci oddelenia OPaS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n á v r h 
 Dodatku č.1  

 
k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie  zo dňa 01.12.2014, prijatého 

uznesením MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov č.5/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa v 
zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v 
znení neskorších predpisov a v súlade s ust. čl. V Záverečné ustanovenia Zásad 
odmeňovania poslancov MiZ MČ  Košice – Dargovských hrdinov za výkon funkcie 
uznieslo na tejto zmene dodatku č.1 k predmetným zásadám:  
 
 
A)  V názvosloví sa pôvodný text dokumentu Zásady odmeňovania poslancov 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov za výkon 

funkcie mení a dopĺňa nasledovne:  

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov  za výkon funkcie poslanca, členov stálych komisií 

MiZ, členov stálych komisií MiZ - neposlancov a sobášiacich. 

B)     čl. III. Krátenie odmien sa označuje čl. IV. a doterajšie čl. IV. a V. sa zmenia na 

čl. V. a VI.  

C)   Dopĺňa  sa čl. III. Odmeny členov stálych komisií – neposlancov v nasledovnom 

znení: 

1. Členovi stálej komisie MiZ, ktorý nie je poslancom, prináleží za mesiac, 
v ktorom sa koná zasadnutie stálej komisie odmena vo výške  10 €. 

 
2. Odmena vo vyššie uvedenej výške patrí členovi stálej komisie  

neposlancovi  bez ohľadu na počet zasadnutí komisie MiZ v danom mesiaci. 

D) čl. IV. ods. 1 sa dopĺňa o písm e), ktorý znie:  
 
za každú neúčasť člena stálej komisie MiZ neposlanca alebo za účasť kratšiu ako 75% 
z celkového času zasadnutia sa odmena uvedená v čl. III. bod 1 neprizná. 
 
E)      v  čl. V. Spoločné ustanovenia sa za odsek 2. vkladá nový odsek 3 a doterajšie 
odseky 3 a 4 sa prečíslujú na nové odseky 4 a 5. 
 
            Nový odsek 3. znie:  Podkladom pre vyplatenie odmeny členovi komisie, ktorý 
nie je poslancom  v mesiaci, kedy zasadá stála komisia je rovnako prezenčná listina zo 
zasadnutia stálej komisie. 
 
         V ostatných častiach ostávajú Zásady odmeňovania poslancov MiZ MČ Košice – 
Dargovských – hrdinov  zo dňa 01.12.2014 v platnosti bez zmien. 

 



 

 

Dodatok č. 1 k  Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice Dargovských – hrdinov za výkon funkcie zo dňa 01.12.2014 
nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 
   Košice 04.03.2019 
 
 
 
  
                                                                                           ........................................  
                                                                                             Mgr. Jozef Andrejčák  
                                                                                                       starosta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


