
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 uznesením č.837, účinnosť: 
13.06.2013 
- novelizácia schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.01.2015 uznesením č.24, 
účinnosť: 01.02.2015 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, v súlade s  § 11 ods. 4 písm. k) a §25 ods.9  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, 
b) zástupcov primátora,  
c) predsedov a členov komisií a poradných orgánov MsZ v Trenčíne 
d) predsedov a členov VMČ v Trenčíne 

               (ďalej len „poslanec“). 
 
2) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 

funkcie podľa týchto zásad odmeňovania poslancov.  
 
3) Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon1. 
 

Článok 2 
Poslanecká odmena 

 
1) Poslancovi MsZ patrí základná mesačná odmena vo výške 25% priemernej nominálnej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 
(ďalej „priemerná mzda“). 
 

2) Na požiadanie zamestnávateľa poslanca, mu mesto refunduje náhradu za vyplatenú mzdu, 
alebo inú odmenu za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere 
mesto uhradí náhradu ušlého zárobku. 
 

3) V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca na plánovanom zasadnutí MsZ sa základná 
odmena  podľa odseku1) tohto článku zníži o 10%.  
 

4) Pri neospravedlnenej neúčasti na plánovanom zasadnutí MsZ sa poslancovi základná odmena 
podľa odseku1) tohto článku nepriznáva.  

 
5) Poslancovi, ktorý vystupuje na občianskych obradoch- slávnostného zápisu detí, ako sobášiaci 

na obradoch uzavretia manželstva2 a na obradoch jubilejného sobáša, prípadne pohrebnom 
obrade patrí odmena vo výške 10,00 € za obrad. Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov 
na ošatenie a úpravu zovňajšku mu prináleží vo výške 7,00 € za deň v ktorom sa obrady 
konajú.  

                                                
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 číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



 
6) Poslancom MsZ prináležia odmeny za ostatné výkony, ktoré poslanci plnia pri výkone 

poslaneckej funkcie (napr. komisie zriadené ad hoc, komisie pre verejné obstarávanie 
vymenované primátorom mesta) vo výške 4% vo výške priemernej mzdy za účasť na 
zasadnutí komisie. 

 
Článok 3 

Zástupcovia primátora 
 

1) Prvému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 70% z 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 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 prvému 
zástupcovi primátora plat vo výške 70% zo zvýšeného platu primátora. 

 
2)    Druhému zástupcovi primátora, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí 

základná mesačná odmena 450,00 €.  
 

Článok 4 
 

Predsedovia a členovia komisií – poslanci, 
predsedovia a členovia VMČ 

 
1) Predsedom komisií a predsedom VMČ patrí k poslaneckej odmene podľa článku 2 týchto 

zásad odmena za každú účasť na zasadnutí komisie vo výške 8% priemernej mzdy. 
 
2) Členovi komisie – poslancovi a členom VMČ patrí k poslaneckej odmene podľa článku 2 týchto 

zásad odmena za každú účasť na zasadnutí komisie vo výške 4% priemernej mzdy. 
 
3) Pri neúčasti poslanca na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva a VMČ sa odmena 

neprizná. Odmena sa neprizná ani v tom prípade, keď nie je komisia mestského zastupiteľstva 
a VMČ uznášaniaschopný. 

 
4) Na odmeňovanie prvého zástupcu primátora sa nevzťahujú ods. 1, 2, 3  tohto článku. 
  

Článok 5 
Odmeňovanie ďalších osôb 

členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov 
 
1) Členom komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov mesto poskytuje za 

výkon funkcie odmenu vo výške 4% priemernej mzdy za účasť na zasadnutí.  
 

2) Pri neúčasti na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva sa odmena neprizná.  Odmena 
sa neprizná ani v tom prípade, keď nie je  komisia mestského zastupiteľstva 
uznášaniaschopná. 

 
Článok 6 

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.  Odmena poslancom v jednotlivých orgánoch sa 
sčítava. 

 
 



2) Odmena členom komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov 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.   

 
Článok 7 

Vzdanie sa odmeny 
 

1) Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásia, že svoj mandát budú vykonávať bez 
nároku na odmenu. 

 
2) Písomné vyhlásenia poslancov o vzdaní sa nároku na odmenu, 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 – odborníkov z radov občanov.     

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01. 07. 

2010 uzn. č. 645, novelizované 19.05.2011 uzn. č. 128 a 21.09. 2012 uzn. č. 561. 
 
2) Zrušuje sa  uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 532 zo dňa 28.04.2005  

k určeniu odmien sobášiacich poslancov. 
 
3) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli schválené 

Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 a nadobúdajú  účinnosť dňom ich 
schválenia. 

 
4) Novelizácia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola 

schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 20.01.2015 a nadobúda účinnosť 
01.02.2015. 

 
 
Trenčín 13.06.2013 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                 primátor mesta 
 
 
 


