MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-POĽOV
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a
zapisovateľa
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Poľov v súlade s §11 ods.4 písm.k)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods.3
písm.b) zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje
tieto zásady odmeňovania poslancov.
Článok I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh
a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Mestská časť Košice-Poľov odmenu v zmysle zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok II.
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
1. poslancov
2. poslanca – zástupcu starostu
3. predsedov a členov komisií
4. zapisovateľa
Článok III.
ODMENY POSLANCOV
1. Poslancom sa poskytuje odmena vo výške 20,- EUR za každú účasť na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva.
2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia ako
polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

3. Starosta mestskej časti môže navrhnúť aj mimoriadnu odmenu pre poslanca v prípade
väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.
Článok IV.
ODMENA ZÁSTUPCOVI STAROSTU
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa §25 ods.8 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 100,EUR.
2. Zástupcovi starostu patrí rovnaká odmena ako ostatným poslancom za každú účasť na
zasadnutí miestneho zastupiteľstva a komisie miestneho zastupiteľstva.
3. Zástupcovi starostu možno navrhnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu predkladá starosta MČ.
Článok V.
ODMENA PREDSEDOVI A ČLENOM KOMISIÍ
1. Komisie sú vytvorené z poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov MČ KošicePoľov - odborníkov. Pôsobia ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MZ. Každá
komisia MZ pozostáva z predsedu a členov.
2. Predsedovi a členom komisií sa poskytuje odmena vo výške 10,- EUR za každé
zasadnutie komisie.
3. V prípade, že akákoľvek komisia MZ v MČ Košice-Poľov bude zasadať počas
pracovnej doby zamestnancov MČ Košice-Poľov a členom komisie je zamestnanec
MČ Košice-Poľov, tento zamestnanec nemá nárok na odmenu za účasť na komisii MZ
v zmysle týchto zásad.
Článok VI.
ODMENA ZAPISOVATEĽOVI
1. Zapisovateľovi sa poskytuje odmena vo výške 20,- EUR za každú účasť na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva a vyhotovenie zápisnice a uznesení z tohto zasadnutia.
Článok VII.
VÝPLATA ODMENY
1. Odmeny poslancom, zástupcovi starostu, predsedom a členom komisií
a zapisovateľovi sa vyplácajú polročne, príp. v najbližšom výplatnom termíne
nasledujúcom po skončení ich funkčného obdobia.

2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov mestskej časti.
3. O poskytnutí všetkých odmien a o ich výške rozhoduje miestne zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
Článok VIII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poslancovi a členovi komisie MZ patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,
ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri
výjazdoch komisie.
2. Uvedené zásady môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku
k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zapisovateľa nadobúdajú
účinnosť od 15.12.2017.
4. Zrušuje sa Uznesenie č.300/2010 z 30.06.2010 bod a) zásady odmeňovania poslancov
a volených členov komisií, Uznesenie č.17/2011 z 24.02.2011 o odmeňovacom
poriadku poslancov MZ MČ Košice-Poľov a zástupcu starostu, Uznesenie č.128/2012
z 20.11.2012 o vyplácaní odmien poslancom vo výplatných termínoch v mesiaci jún
a október a Uznesenie č.143/2012 z 18.12.2012.

Schválené uznesením MZ MČ Košice-Poľov č.187/2017 zo 14.12.2017.

V Košiciach-Poľove, 14.12.2017

Ing. Ladislav Brada
starosta MČ Košice-Poľov

