
Dôvodová  správa 
 

I. Všeobecná časť 
 
V súlade s § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa 
predkladá Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh Zásad 
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov 
komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami 
(ďalej aj len ako “Zásady”). 
 
 
II. Osobitná časť 

 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov je 
zastupiteľstvu vyhradené určovať odmenu poslancom. 
 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. n) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov je 
zastupiteľstvu vyhradené určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami. 
 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2017 - III. časť bola 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja určená mesačná odmena 
poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2018 - II. časť bola 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja určená mesačná odmena 
podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2018 - III. časť 
bola Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja určená paušálna náhrada 
podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja na pokrytie náhrad výdavkov podľa 
osobitného predpisu, ktoré podpredsedom vznikli v súvislosti s výkonom funkcie 
podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 79/2006 bola 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválená paušálna náhrada 
výdavkov poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré im 
vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie. 
 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014 - V. časť bola 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja určená mesačná odmena členovi 



komisie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nie je poslancom 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

Nakoľko odmeňovanie poslancov zastupiteľstva sa stalo rozsiahlou matériou, 
zastupiteľstvo ich určilo v rôznych uzneseniach, z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti 
a komplexnosti, po vzore iných samospráv, navrhuje sa prijať jeden dokument – Zásady 
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov 
komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami, 
ktorý v sebe zahrnie všetky upravované oblasti vyhradené na rozhodovanie 
zastupiteľstvom v súlade s § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 302/2001 Z. z.                   
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov. Zásady zároveň určujú postup pri preplácaní cestovných náhrad 
formou paušálnej náhrady. Do Zásad sa navrhujú implementovať ustanovenia z vyššie 
uvedených uznesení zastupiteľstva bez zmeny vo výške schválených odmien a náhrad, 
upresňujú a zjednocujú sa len technické náležitosti, možnosti ich vzdania sa a pod.  

Na základe vyššie uvedeného sa predkladá Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami. Účinnosť Zásad sa navrhuje                   
od 01.02.2019. 
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