Vyhodnotenie pripomienok
k Dodatku č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva

Por.
č.

Pripomienka – kto ju
podal

1.

Komisia regionálneho
rozvoja:
návrh krátenia odmeny
o 30 % za neúčasť
poslanca na zasadnutí
Zastupiteľstva KSK.
(Doteraz krátenie vo
výške cca 10 %)
Finančná komisia:
Navrhuje v časti A
upraviť
znižovanie
odmeny poslancov na
základe
hlasovania
nasledovne:
- nad 50 % hlasovaní,
t. z. 50,1 % - bez
krátenia
odmeny
poslancov
- pod 50 % hlasovaní
– krátenie odmeny
poslancov o 30 %
Sociálna komisia:
- navrhuje v časti A
bod 3 v druhej vete
vypustiť slovo „a to
aj mimoriadneho“
- navrhuje v časti A
bod 3 písm. a)
zníženie
(krátenie)
odmeny o 10 % pri
menej ako 50 %
hlasovaní
z celkového počtu.
Sociálna komisia:
V rámci diskusie bolo
odporúčané
Úradu
KSK zapracovať do
zásad
odmeňovania
cestovné
náhrady
poslancov
podľa
vzdialenosti trvalého
bydliska z Košíc.
Návrh 3 skupín výšky

2.

3.

4.

Akceptovanie Dôvod

Áno

Áno

Nie

Forma
pripomienky
a dátum
Akceptované v nadväznosti na úpravu Uznesenie
krátenia odmeny poslancom v závislosti komisie
od percenta hlasovania vo výške 10 %.
zo dňa
24. 5. 2011

Akceptovaná požiadavka týkajúca sa
nekrátenia odmeny pri hlasovaní nad
50%, percento krátenia spracovateľ
navrhuje znížiť z 30 % na 10 %
v závislosti
od
návrhu
komisie
regionálneho rozvoja.

Uznesenie
komisie
zo dňa
30. 5. 2011

Neakceptované
z dôvodu
jednotnej
úpravy krátenia odmeny v závislosti od
hlasovania
rovnako
na
riadom
a mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva.

Uznesenie
komisie
zo dňa
30. 5. 2011

V prílohe stanovisko odboru financií.

Výsledok
diskusie
z rokovania
komisie dňa
30. 5. 2011

Áno

Neakceptovateľná
požiadavka

1

paušálnej náhrady:
do 30 km
od 30 – 80 km
nad 80 km
Odôvodnenie:
1. dochádzka
na
rokovanie
zastupiteľstva
komisii, rady škôl,
kultúrnospoločenské
akcie
v kraji
2. menšia
administratívna
pri
náročnosť
preplácaní
cestovných náhrad
poslancom

Košice 8. 6. 2011

JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK
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