Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Západ a členov komisií - neposlancov
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 130-13/09-2016
v súlade s § 14 ods. 3 písm. b/ zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
Čl. l
Úvodné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ a
členov komisií – neposlancov (ďalej len "zásady") upravujú odmeňovanie poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ za činnosť súvisiacu s výkonom
ich poslaneckej funkcie.
2) Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú aj na odmeňovanie členov komisií Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ - neposlancov.
Čl. II
Rozsah úpravy
Zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov miestneho zastupiteľstva
b) poslancov - členov miestnej rady
c) poslancov - predsedov komisií miestneho zastupiteľstva
d) neposlancov - členov komisií miestneho zastupiteľstva
e) poslancov - za výkon funkcie sobášiaceho
Čl. III
Výška odmeny
1) Za výkon verejnej funkcie poslanca, po zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie, sa výška odmien stanovuje nasledovne:
a) poslancovi miestneho zastupiteľstva (za prácu v miestnom zastupiteľstve, v
komisii miestneho zastupiteľstva, za prácu medzi voličmi a pod.)
1. Základná mesačná odmena poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Západ je podľa § 14 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste
Košice jedna dvanástina z 10-násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej
osobitným predpisom1/, vo výške 90% bez ohľadu na počet rokovaní.
2. Základná mesačná odmena poslanca určená podľa bodu 1 sa znižuje podľa
účasti na hlasovaní počas rokovania miestneho zastupiteľstva, na základe
zistení podľa hlasovacieho zariadenia o:
- 10% pri 80%-nom hlasovaní a menej
- 30% pri 50%-nom hlasovaní a menej
- 50% pri ospravedlnenej neúčasti na rokovaní.
Základná mesačná odmena poslanca určená podľa bodu 1 sa znižuje o 20% za
mesiac, v ktorom sa poslanec nezúčastnil na rokovaní komisie alebo
poslaneckého dňa.
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To neplatí na vopred ospravedlnenú neúčasť poslanca, ktorý sa rokovania nezúčastní pre
výkon úloh, na ktoré bol poverený miestnym zastupiteľstvom alebo starostom mestskej
časti.
b) poslancovi - členovi miestnej rady (za prácu v miestnej rade)
Za členstvo v miestnej rade je stanovený mesačný príplatok k odmene vo výške 10%
jednej dvanástiny 10-násobku minimálnej mesačnej mzdy určenej osobitným
predpisom, bez ohľadu na počet rokovaní. V prípade neúčasti na žiadnom rokovaní v
jednom mesiaci sa odmena nevypláca.
c) poslancovi - predsedovi komisie miestneho zastupiteľstva (za prípravu, riadenie a
organizáciu činnosti komisie)
Za vykonávanie funkcie predsedu stálej komisie miestneho zastupiteľstva je stanovený
mesačný príplatok k odmene vo výške 10% jednej dvanástiny z 10 násobku minimálnej
mesačnej mzdy určenej osobitným predpisom, ak predseda vedie rokovanie komisie a
ak komisia zasadá minimálne raz za 3 mesiace. Ak komisia v intervale 3 mesiacov
nezasadala, za toto obdobie sa mesačný príplatok k odmene nevypláca. Ak rokovanie
komisie nevedie predseda, odmenu za toto rokovanie dostane člen komisie - poslanec
poverený vedením rokovania.
d) neposlancovi - členovi komisie miestneho zastupiteľstva
Odmena za účasť na zasadnutí komisie miestneho zastupiteľstva je vo výške 15€
mesačne.
e) poslancovi - za výkon funkcie sobášiaceho
Za výkon funkcie sobášiaceho poslanca je stanovený príplatok k
odmene vo výške 10% jednej dvanástiny z 10 násobku minimálnej mzdy určenej
osobitným predpisom. Za obdobie, počas ktorého sobášiaci poslanec nevykonával
žiaden sobášny obrad, sa odmena nevypláca.
2) Odmena nepatrí poslancom a členom komisií - neposlancom, ktorí vyhlásili, že svoj
mandát budú vykonávať bez odmeny.
Poslanec a člen komisie neposlanec má v priebehu volebného obdobia právo vzdať sa
odmien uvedených v čl. II. písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť
týchto Zásad odmeňovania. Rovnako má právo toto svoje vyhlásenie v priebehu volebného
obdobia vziať späť.
ČI. IV
Podmienky poskytnutia odmeny
1) Za ospravedlnenú neúčasť sa považuje:
- mimoriadne rodinné udalosti,
- nenahraditeľná prítomnosť v zamestnaní
- práceneschopnosť.
2) Dôvod neprítomnosti na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanec oznamuje vopred a to
písomne (listom, faxom, elektronickou poštou) starostovi mestskej časti, najneskôr do
začiatku zasadnutia. Výnimočne, pri neočakávaných prekážkach, môže neúčasť
ospravedlniť aj ústne, telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby starostovi mestskej
časti, prípadne organizačno-právnemu oddeleniu. V týchto prípadoch ospravedlnenie do 3
dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva dokladá písomne organizačno-právnemu
oddeleniu miestneho úradu. Dôvod neprítomnosti na zasadnutí miestnej rady jej člen
oznamuje starostovi mestskej časti alebo zástupcovi starostu vopred a to písomne,
výnimočne pri neočakávaných situáciách aj telefonicky. Ospravedlnenie do 3 dní dokladá
písomne organizačno-právnemu oddeleniu miestneho úradu. Ospravedlnenie neúčasti na

3)
4)

5)
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zasadnutí komisie miestneho zastupiteľstva sa podáva vopred a to písomne predsedovi
komisie alebo tajomníkovi komisie.
V prípade, že v jednom mesiaci sa koná viacero rokovaní (napr. plánované a neplánované),
výpočet účasti na hlasovaní za daný mesiac sa posudzuje spoločne.
Odmena sa neposkytne v týchto prípadoch:
a) v prípade neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí príslušného orgánu samosprávy
b) v prípade neúčasti na zasadnutí príslušného orgánu samosprávy viac ako 3x po sebe a
to z dôvodu práceneschopnosti.
Príplatok k odmene za členstvo v miestnej rade, v komisiách, a za výkon
sobášiaceho poslanca sa priznáva len za jednu funkciu.
Celková výška všetkých druhov odmien poslanca miestneho zastupiteľstva (vrátane
príplatkov) nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2/ Po vyčerpaní tejto zákonom stanovenej
maximálnej výšky odmien, poslanec nemá nárok na výplatu odmien (vrátane príplatkov)
bez ohľadu na jeho ďalšiu činnosť.
Čl. V
Zúčtovanie odmien poslancov

1) Podkladom pre zúčtovanie odmien a príplatkov uvedených v čl. III. sú zistenia z
hlasovacieho zariadenia, prezenčné listiny zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej
rady a komisií miestneho zastupiteľstva. Odmeny a príplatky sa za podmienok stanovených
v čl. III. a IV. vyplácajú mesačne, vo výplatných termínoch platných pre Mestskú časť
Košice - Západ.
2) Odmeny sa poukazujú na osobný účet poslanca, resp. neposlanca vedený v peňažnom
ústave.
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Čl. VI
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ.
Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ
boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ č. 13013/09-2016 dňa 13.09.2016.
Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Západ schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 14-27/012011 dňa 27.01.2011, v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 61-14/06-2011 dňa 14.06.2011 a zmeny schválenej
uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 224-15/10-2013 dňa
15.10.2013.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.10. 2016.

............................................................
Ing. Ján Jakubov
starosta Mestskej časti Košice - Západ
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Príloha č.1
Vyhlásenie poslanca / neposlanca / k vyplácaniu odmien

Poslanec /neposlanec/ Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ

Meno, priezvisko, titul

.............................................................

Dátum narodenia

.............................................................

Adresa trvalého bydliska

.............................................................

Vyhlasujem, že od ...................... /mesiac, rok/

nebudem poberateľom odmien v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice - Západ za výkon činností súvisiacich s výkonom funkcie poslanca
schválených Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Západ.

V Košiciach, dňa ......................

...........................................
podpis

