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Dôvodová správa k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Trenčíne 

 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené „schvaľovať štatút obce, rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov“. 

Od 1. apríla 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o obecnom zriadení (ďalej len „zákon“), ktorou sa 

okrem iného upravuje poskytovanie odmien poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a taktiež 

členov komisií a členov výborov mestských častí (ďalej len „VMČ“), ktorí nie sú poslancami. 

Zákon stanovuje finančné limity, ktoré sa odvíjajú od mesačného platu starostu (primátora), bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Uvedená právna úprava je upravená v nasledovných §§: § 

15 ods. 4 zákona: „Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v 

kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je 

poslanec.“ 

Poznámka: novela zákona o obecnom zriadení zavádza možnosť, aby členom VMČ bol aj obyvateľ 

mesta s trvalým pobytom v mestskej časti, ak bol zvolený mestským zastupiteľstvom. 

Podľa § 25 ods. 8 zákona „Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 

časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v 

kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny.“ 

Z dôvodu, že podľa platných Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  

spôsob odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prekračuje zákonom stanovený 

strop, predkladá sa návrh na úpravu, ktorý reflektuje na novelizáciu ustanovenia § 25 ods. 8  zákona 

o obecnom zriadení.  

POSTUP VÝPOČTU ODMENY 

Základný mesačný plat primátora mesta Trenčín pre účely stanovenia výšky odmeny poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  vypočíta nasledovne: 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2017 x koeficient podľa 

počtu obyvateľov mesta Trenčín. 

954 x 3,19 = 3043,26 a zaokrúhľuje sa na celé euro nahor = 3044 € 

Mesačná odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle návrhu Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne predstavuje pre rok 2018 sumu 

1/12 z 3044 = 253,66 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. k), v spojení s § 15 ods. 4, § 25 ods.7 
a § 25 ods. 8 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

schvaľuje 
 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej „zásady“) upravujú 
odmeňovanie: 
 
a) poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len „MsZ“), 
b) zástupcov primátora mesta Trenčín, 
c) členov komisií  MsZ, ktorí nie sú poslancami,  
d) členov výborov mestských častí v Trenčíne (ďalej len „VMČ“), ktorí nie sú poslancami. 
 
2) Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon.1 
 
 

Článok 2 
Poslanecká odmena 

 
1) Poslancovi patrí za jeden mesiac výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 1/12  mesačného 
platu primátora mesta Trenčín (ďalej len „primátor“) bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny2. 
 
2) Prvýkrát patrí poslancovi odmena v alikvotnej výške aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložil sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva a alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, 
v ktorom došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.  
 
3) V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí MsZ sa odmena podľa odseku1) tohto 
článku zníži o 10%. To isté platí aj pre zasadnutie komisie MsZ (stálej alebo dočasnej) alebo 
zasadnutie VMČ. 
 
4) V prípade neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí MsZ sa odmena  podľa odseku1) 
tohto článku zníži o 50%. To isté platí aj pre zasadnutie komisie MsZ (stálej alebo dočasnej) alebo 
zasadnutie VMČ. 
 
5) Ak sa poslanec nemôže zúčastniť na zasadnutí MsZ, komisie MsZ alebo VMČ pre chorobu alebo z 
iného závažného dôvodu, je povinný najneskôr do začiatku rokovania  ospravedlniť svoju neúčasť. 
V opačnom prípade sa jeho neúčasť považuje za neospravedlnenú. Poslanec ospravedlňuje neúčasť  
pri zasadnutiach  MsZ zapisovateľke, pri komisiách a VMČ garantom osobne, písomne, faxom, e-
mailom alebo telefonicky.   
 
 

Článok 3 
Zástupca primátora 

 
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta a je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora patrí plat od mesta.  
2) Mestské zastupiteľstvo určuje, že mesačný plat v závislosti od rozsahu poverenia, zverených úloh 

a časovej náročnosti určí primátor mesta, najviac však vo výške 70% z mesačného platu primátora 
stanoveného v zmysle § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V prípade, ak mestské 

                                                           
1 zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
2 §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov   



zastupiteľstvo zvýši plat primátora v súlade s § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 
patrí zástupcovi primátora mesačný plat vo výške 70% zo zvýšeného mesačného platu primátora.  

3) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta a je dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora nepatrí žiadna odmena podľa týchto zásad. 

. 
 
 

Článok 4 
Predsedovia a členovia komisií – poslanci, predsedovia a členovia VMČ 

 
1) Odmena za činnosť predsedu komisie,  predsedu VMČ, člena komisie, ktorý je poslancom a člena 
VMČ, ktorý je poslancom je zahrnutá v odmene podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad. 
 
2) V prípade, ak nie je zasadnutie komisie MsZ alebo VMČ uznášaniaschopné, tak sa odmena 
stanovená v článku 2 ods. 1 prítomným poslancom nekráti.  
 
 

Článok 5 
Odmeňovanie ďalších osôb členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov a členov 

VMČ z radov občanov 
 
1) Členom komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov a členom VMČ z radov 
občanov mesto poskytuje za výkon funkcie odmenu vo výške 40,- € za účasť na zasadnutí. 
 
2) Pri neúčasti na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva a VMČ sa odmena podľa ods. 1 
neprizná. Odmena sa neprizná ani v tom prípade, keď nie je komisia mestského zastupiteľstva alebo 
VMČ uznášaniaschopný. 

 
 

Článok 6 
Účinkovanie na občianskych obradoch a spoločenských slávnostiach 

 
Odmena za účinkovanie poslanca na občianskych obradoch alebo spoločenských slávnostiach je 
zahrnutá v odmene podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad. 
 
 

Článok 7 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Odmeny poslancov sa vyplácajú mesačne pozadu podľa účasti poslancov na zasadnutiach na 
osobný účet, príp. v pokladni MsÚ. Podkladom pre vyplatenie odmien poslancov sú prezenčné listiny 
zo zasadnutí jednotlivých orgánov.  
 
2) Celková odmena podľa týchto zásad nesmie za obdobie 1 kalendárneho roka prekročiť sumu 
mesačného platu primátora mesta Trenčín bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny3. V prípade, 
ak mandát poslanca netrvá celý kalendárny rok, bude alikvótne prepočítaný aj maximálny zákonný 
strop pre určenie maximálnej výšky odmeny poslanca (t. z. suma mesačného platu primátora mesta 
Trenčín bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny). V prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy 
odmeny poslanca počas kalendárneho roka, poslancovi v období do skončenia kalendárneho roka 
nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien podľa týchto zásad.  
 
3) Odmena členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec a členovi VMČ, ktorý nie 
je poslanec sa vypláca mesačne pozadu podľa účasti na zasadnutiach na osobný účet, príp. v 
pokladni MsÚ. Podkladom pre vyplatenie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií mestského 
zastupiteľstva a VMČ. 
 

                                                           
3 §4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov   



4) Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslanec alebo členovi výboru mestskej 
časti, ktorý nie je poslanec nesmie prekročiť v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného 
platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny3. V prípade, ak funkcia člena komisie, 
ktorý nie je poslanec alebo člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec netrvá celý kalendárny 
rok, bude alikvótne prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre určenie výšky odmeny člena komisie 
alebo VMČ (t.z. ½ sumy mesačného platu primátora mesta Trenčín bez zvýšenia podľa príslušnej 
platovej skupiny).  V prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny počas kalendárneho roka 
členovi komisie, ktorý nie je poslanec alebo členovi výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec 
v období do skončenia kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien.  

 
 

Článok 8 
Vzdanie sa odmeny 

 
1) Odmena alebo jej časť nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásia, že svoj mandát budú vykonávať 
bez nároku na odmenu alebo jej časti. 
 
2) Písomné vyhlásenia poslancov o vzdaní sa nároku na odmenu alebo jej časti, doručené mestu 
Trenčín pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad, sa považujú za platné. 
 
3) Ustanovenia ods. 1) a ods. 2) tohto článku sa primerane vzťahujú na členov komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a členov VMČ, ktorí nie sú poslancami. 
 
 

Článok 9 
Prechodné ustanovenia pre rok 2018 

 
1) Odmeny za mesiac apríl 2018 budú vyplatené podľa Zásad odmeňovania schválených Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013.  
 
2) Odmena vyplatená za mesiac apríl sa bude započítavať do sumy maximálnej možnej odmeny 
podľa čl. 7 týchto zásad.  
 
3) Odmeny vyplatené za mesiace január až marec 2018, nie sú započítavané do maximálnej výšky 
odmeny podľa čl. 7 týchto zásad.  
 

 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 
uznesením č. 837 a novelizované 24.01.2015 uznesením č. 24. 
 
2) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018. 
 
 
Trenčín ............................2018 
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček 

       primátor mesta 
 


