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Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií  

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ktorí nie sú poslancami 

  
  
  
 
  
    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Schválené uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
číslo ... /2019 zo dňa 25.11.2019 

November 2019 



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
podľa § 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 
 

schvaľuje 
 

Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a členov komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami 
 (ďalej len „Zásady"): 

 
ČIánok I.  

Odmena poslanca 
 
1. Poslancovi Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „poslanec 
samosprávneho kraja“) patrí mesačná odmena vo výške minimálnej mzdy pre príslušný 
kalendárny rok dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja. 
 
2. Poslancovi samosprávneho kraja – predsedovi komisie pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja patrí k mesačnej odmene príplatok vo výške 50,00 EUR dňom zvolenia                  
za predsedu takejto komisie.  
 
3. Poslancovi samosprávneho kraja a poberateľovi platu poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí mesačná 
odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom zloženia 
sľubu poslanca samosprávneho kraja.  
 
4. Poslancovi samosprávneho kraja a budúcemu poberateľovi platu poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom 
dňom vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.  
 
5. Poslancovi samosprávneho kraja počas poberania platu starostu obce alebo primátora 
mesta, alebo ich zástupcov patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy 
ustanovenej osobitným predpisom dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja.  
 
6. Poslancovi samosprávneho kraja a budúcemu poberateľovi platu starostu obce alebo 
primátora mesta, alebo ich zástupcov patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej 
mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom vykonania volieb starostov obcí a primátorov 
miest.  



7. Za neospravedlnenú neúčasť na rokovaní zastupiteľstva (aj čiastočne) sa mesačná odmena 
poslanca samosprávneho kraja kráti o 50% za mesiac, v ktorom mal neospravedlnenú účasť       
a za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie (aj čiastočne) sa mesačná odmena 
poslanca samosprávneho kraja kráti o 25% za mesiac, v ktorom mal neospravedlnenú účasť. 
 
8. Odmena je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca a vypláca sa                   
vo výplatných termínoch dohodnutých v Kolektívnej zmluve zamestnancov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja bezhotovostným prevodom na účet poslanca samosprávneho kraja. 
 
9. Nárok na odmenu zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku mandátu poslanca 
samosprávneho kraja. Odmena patrí v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 
 
10.  Nárok na odmenu zaniká písomným vyhlásením poslanca samosprávneho kraja, že svoj 
mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu alebo na jej časť, s uvedením dátumu,          
od ktorého bude mandát vykonávať bez nároku na odmenu alebo na jej časť. Odmena patrí     
v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci pred dátumom 
uvedeným vo vyhlásení. Opätovný nárok na odmenu poslanca samosprávneho kraja, ktorý sa 
predtým vzdal nároku na odmenu alebo na jej časť, vznikne písomným vyhlásením poslanca 
samosprávneho kraja, že svoj mandát bude vykonávať s nárokom na odmenu alebo na jej 
časť, s uvedením dátumu, odkedy bude mandát vykonávať s nárokom na odmenu alebo na jej 
časť.  
     

ČIánok II.  
Odmena podpredsedu 

 
1. Poslancovi samosprávneho kraja, ktorého Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zvolí za podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj len ako 
„podpredseda samosprávneho kraja“) patrí mesačná odmena vo výške 800,00 EUR od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol poslanec samosprávneho kraja zvolený 
za podpredsedu samosprávneho kraja. 
 
2. Podpredsedovi samosprávneho kraja a poberateľovi platu poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom 
dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja.  
 
3. Podpredsedovi samosprávneho kraja a budúcemu poberateľovi platu poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným 
predpisom dňom vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.  
 



4. Podpredsedovi samosprávneho kraja počas poberania platu starostu obce alebo primátora 
mesta, alebo ich zástupcov patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej mzdy 
ustanovenej osobitným predpisom dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja.  
 
5. Podpredsedovi samosprávneho kraja a budúcemu poberateľovi platu starostu obce alebo 
primátora mesta, alebo ich zástupcov patrí mesačná odmena v sume mesačnej minimálnej 
mzdy ustanovenej osobitným predpisom dňom vykonania volieb starostov obcí a primátorov 
miest.  
 
6. Za neospravedlnenú neúčasť na rokovaní zastupiteľstva (aj čiastočne) sa mesačná odmena 
podpredsedu samosprávneho kraja kráti o 50% za mesiac, v ktorom mal neospravedlnenú 
účasť a za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie (aj čiastočne) sa mesačná odmena 
podpredsedu samosprávneho kraja kráti o 25% za mesiac, v ktorom mal neospravedlnenú 
účasť. 
 
7. Podpredsedovi samosprávneho kraja patrí paušálna náhrada vo výške 400,00 EUR mesačne 
s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol poslanec 
samosprávneho kraja zvolený za podpredsedu samosprávneho kraja, na pokrytie náhrad 
výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie 
podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
8. Odmena a paušálna náhrada je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca           
a vypláca sa vo výplatných termínoch dohodnutých v Kolektívnej zmluve zamestnancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bezhotovostným prevodom na účet podpredsedu 
samosprávneho kraja. 
 
8. Nárok na odmenu a paušálnu náhradu zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku mandátu 
poslanca samosprávneho kraja alebo funkcie podpredsedu kraja. Odmena a paušálna náhrada 
patrí v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 
9.  Nárok na odmenu a/alebo paušálnu náhradu zaniká písomným vyhlásením podpredsedu 
samosprávneho kraja, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu a/alebo 
paušálnu náhradu, alebo na ich časť, s uvedením dátumu, od ktorého bude mandát vykonávať 
bez nároku na odmenu a/alebo paušálnu náhradu, alebo na ich časť. Odmena a/alebo paušálna 
náhrada patrí v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci      
pred dátumom uvedeným vo vyhlásení. Opätovný nárok na odmenu a/alebo paušálnu náhradu 
podpredsedu samosprávneho kraja, ktorý sa predtým vzdal nároku na odmenu a/alebo 
paušálnu náhradu, alebo na ich časť, vznikne písomným vyhlásením podpredsedu 
samosprávneho kraja, že svoj mandát bude vykonávať s nárokom na odmenu a/alebo paušálnu 
náhradu, alebo na ich časť, s uvedením dátumu, odkedy bude mandát vykonávať s nárokom 
na odmenu a/alebo paušálnu náhradu, alebo na ich časť. 
 
 
 



 
ČIánok III.  

Odmena člena komisie 
 
 
1.  Členovi komisie pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý nie je 
poslancom samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „člen komisie“) patrí odmena vo výške 
20,00 EUR za osobnú účasť na rokovaní komisie, na ktorej sa člen komisie zúčastňuje            
s hlasom poradným. 
 
2.   Odmena je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutoční 
rokovanie komisie a vypláca sa vo výplatných termínoch dohodnutých v Kolektívnej zmluve 
zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja bezhotovostným prevodom na účet člena 
komisie. 
 
3.    Nárok na odmenu zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku mandátu člena komisie. 
 
4.  Nárok na odmenu zaniká písomným vyhlásením člena komisie, že svoj mandát bude 
vykonávať bez nároku na odmenu alebo na jej časť, s uvedením dátumu, od ktorého bude 
mandát vykonávať bez nároku na odmenu alebo na jej časť. Opätovný nárok na odmenu člena 
komisie, ktorý sa predtým vzdal nároku na odmenu alebo na jej časť, vznikne písomným 
vyhlásením člena komisie, že svoj mandát bude vykonávať s nárokom na odmenu alebo na jej 
časť, s uvedením dátumu, od kedy bude mandát vykonávať s nárokom na odmenu alebo na jej 
časť.  
 

ČIánok IV.  
Paušálne náhrady 

 
1.  Poslancovi samosprávneho kraja, s výnimkou podpredsedu samosprávneho kraja 
a poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, patrí paušálna náhrada výdavkov,  ktoré 
mu vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie (v súlade so zákonom o cestovných náhradách) 
podľa vzdialenosti z miesta trvalého bydliska do sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja  
nasledovne: 

1. od 0 km do 39 km 100 eur mesačne, 
2. od 40 km do 59 km 135 eur mesačne, 
3. nad 60 km 170 eur mesačne. 

 
2. Paušálna náhrada výdavkov je splatná po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca           
a vypláca sa vo výplatných termínoch dohodnutých v Kolektívnej zmluve zamestnancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bezhotovostným prevodom na účet poslanca 
samosprávneho kraja. 
 



3. Nárok na paušálnu náhradu výdavkov zaniká dňom nasledujúcim po dni zániku mandátu 
poslanca samosprávneho kraja. Paušálna náhrada výdavkov patrí v pomernej časti 
vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 
4.  Nárok na paušálnu náhradu výdavkov zaniká písomným vyhlásením poslanca 
samosprávneho kraja, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na paušálnu náhradu 
výdavkov alebo na jej časť, s uvedením dátumu, od ktorého bude mandát vykonávať bez 
nároku na paušálnu náhradu výdavkov alebo na jej časť. Paušálna náhrada výdavkov patrí       
v pomernej časti vykonávania funkcie v príslušnom kalendárnom mesiaci pred dátumom 
uvedeným vo vyhlásení. Opätovný nárok na paušálnu náhradu výdavkov poslanca 
samosprávneho kraja, ktorý sa predtým vzdal nároku na paušálnu náhradu výdavkov alebo    
na jej časť, vznikne písomným vyhlásením poslanca samosprávneho kraja, že svoj mandát 
bude vykonávať s nárokom na paušálnu náhradu výdavkov alebo na jej časť, s uvedením 
dátumu, odkedy bude mandát vykonávať s nárokom na paušálnu náhradu výdavkov alebo na 
jej časť.  
 
 

ČIánok V.  
Záverečné ustanovenia 

 
 1.  Tieto Zásady boli schválené Zastupiteľstvom TSK Uznesením č. ... z ...  
 2.  Tieto Zásady  nadobúdajú účinnosť 01.02.2019. Nadobudnutím účinnosti Uznesenia 

TSK č. ..... z ........  sa ruší Uznesenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 204/2019 
- Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú 
poslancami. zo dňa 28. 01. 2019. 

 
 
 Trenčín,  ... 2019 
 
 
                               

Ing. Jaroslav Baška                                                                                        
predseda TSK 


	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

