
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Lorinčík (ďalej len „MsZ“) na základe § 

11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) 
schvaľuje tieto 
 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Lorinčík, členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice – Lorinčík a ich zapisovateľov 
 

(ďalej len „ Zásady odmeňovania“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Tieto Zásady odmeňovania upravujú: 
 

a) odmeňovanie poslanca MsZ (ďalej len „poslanec“),  
b) odmeňovanie člena komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom MsZ,  
c) odmeňovanie člena komisie MsZ, ktorý súčasne nie je poslancom MsZ, (ďalej len 

„člen komisie – neposlanec“), 
d) odmeňovanie zapisovateľa MsZ.  

 
 

Čl. 2 

Odmeňovanie poslanca 
 
(1) Poslancovi patrí: 
 

a) Základná mesačná odmena za výkon poslaneckej práce vo výške 80,- Eur (ďalej len 
„základná odmena poslanca“),  

b) Odmena za každú preukázanú účasť na zasadaní MsZ (ďalej len „odmena poslanca“) 
vo výške 20,- Eur. 

 
(2) Základná odmena poslanca podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) týchto Zásad odmeňovania sa kráti 

o 50% za ten kalendárny mesiac, v ktorom zasadalo MsZ a poslanec sa nezúčastnil  
na ktoromkoľvek z rokovaní MsZ v danom kalendárnom mesiaci; v prípade, ak sa 
poslanec nezúčastní na dvoch a viac po sebe nasledujúcich zasadaniach MsZ (v rámci 

harmonogramu MsZ), základná odmena za tie kalendárne mesiace, v ktorých sa na 

zasadaní MsZ nezúčastnil, mu nepatrí. 
 
(3) Konkrétnemu poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu za kvalitný výkon 

jeho funkcie, za aktívnu prácu v komisiách, pri aktívnej osobnej účasti na príprave 

materiálov do MsZ, návrhov všeobecne záväzných nariadení, vnútorných smerníc alebo 

iných dokumentov, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu 

predkladá starosta mestskej časti alebo niektorý z poslancov MsZ. O poskytnutí tejto 

odmeny a jej výške rozhoduje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík.  
 

 

Čl. 3  
Odmeňovanie predsedu a členov komisií MsZ 

 

(1) Predsedovi komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom MsZ, patrí odmena za účasť na 
zasadaní komisie MsZ vo výške 20,- Eur. 

(2) Členovi komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom, patrí odmena za účasť na zasadnutí 
komisie vo výške 8, - Eur. 

 
(3) Členovi komisie MsZ, ktorý nie je súčasne poslancom MsZ, patrí odmena za účasť na 

zasadaní komisie vo výške 8, - Eur. 
 



(4) Nárok na odmenu za účasť na zasadaní komisie MsZ nevzniká predsedovi a členom 

komisie  v  prípade, ak sa zasadanie neuskutočnilo alebo ak komisia MsZ nebola uznášania 

schopná 

(5) Právo na odmenu podľa týchto Zásad odmeňovania, alebo jej časť, zaniká tomu, kto na 

základe svojho písomného datovaného a podpísaného prejavu vôle vyhlási, že svoju 

funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu podľa týchto Zásad odmeňovania. 
 
 

Čl. 4 

Odmeňovanie zapisovateľa MsZ 
 

(1) Zapisovateľovi MsZ, určeného starostom zo zamestnancov miestneho úradu patrí 
odmena vo výške 20,- Eur za každú účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí MsZ. 

 
 
 

Čl. 5 

Spoločné ustanovenia 
 
(1) Odmeny podľa Čl. 2 sa spracovávajú kvartálne a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom 

termíne bezhotovostne na osobný účet oprávneného v peňažnom ústave. 
(2) Odmeny podľa Čl. 3, Čl. 4 sa spracovávajú ročne a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom 

termíne bezhotovostne na osobný účet oprávneného v peňažnom ústave. 
 
(3) V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca MsZ v priebehu kalendárneho mesiaca 

sa odmena, plat alebo náhrada, poskytovaná podľa týchto Zásad odmeňovania, poskytne 
úmerne k počtu dní trvania mandátu poslanca v kalendárnom mesiaci. 

 
 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tieto Zásady odmeňovania schválilo MsZ uznesením č.13 zo dňa 07.03.2023. 

 

(2) Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania sa ruší: 
 
Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík, 

členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík schválené uznesením 

MsZ 9a zo dňa 10.01.2011. 
 
(3) Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2023.  

 

Košice - Lorinčík, dňa 01.03. 2023  


