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Zásady odmeňovania 

poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií - neposlancov 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
sa vydávajú tieto Zásady odmeiíovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov. Zásady 
zároveň určujú postup pri preplácaní cestovných náhrad formou paušálnej náhrady.

ČI. I. Odmeny

1. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie sa za výkon funkcie poslanca

poskytne mesačná odmena v sume 1,4 násobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej

osobitným predpisom 1, ktorá bude navýšená o mesačný príplatok ( ďalej Jen „odmena")

nasledovne:

predseda komisie          50 eur,

podpredseda komisie 30 eur,

člen komisie 10 eur. 

Poslancom, ktorí sú členmi viacerých komisií, sa poskytuje mesačný príplatok za výkon funkcie 
podľa vyššieho funkčného zaradenia. 

2. Členom komisie, ktorí nie sú poslancami sa za výkon v komisii poskytne odmena za každé

zasadnutie komisie 0,2 násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom1 

navýšený o mesačný príplatok 1 O eur. Odmena členom komisie, ktorí nie sú poslancami je

podmienená účasťou na komisii.

3. Krátenie odmeny poslanca podľa bodu 1 za neúčasť na zasadnutí komisií zriadených pri
Zastupiteľstve PSK nasledovne:

a) ospravedlnená neúčasť
predseda komisie  35,00 eur za zasadnutie 
podpredseda komisie   25,00 eur za zasadnutie 
člen komisie 20,00 eur za zasadnutie 

b) neospravedlnená neúčasť
predseda komisie         100,00 eur za zasadnutie
podpredseda komisie 70,00 eur za zasadnutie 
člen komisie 50,00 eur za zasadnutie  

4. Krátenie odmeny poslanca podľa bodu 1 za neúčasť na zasadnutí Zastupiteľstva PSK
nasledovne:

a) ospravedlnená neúčasť

b) neospravedlnená neúčasť

35,00 eur za zasadnutie  

100,00 eur za zasadnutie



5. Neúčasť na zasadnutí Zastupiteľstva PSK a Rady PSK sa oznamuje písomne, faxom, resp.
e-mailom kancelárii predsedu PSK, resp. podpredsedu PSK alebo odboru organizačnému,
registratúry a civilnej ochrany a obrany.

6. Neúčasť na zasadnutí komisie zriadenej pri Zastupiteľstve PSK sa oznamuje písomne, faxom, resp.
e-mailom predsedovi komisie, resp. sekretárovi príslušnej komisie.

7. Mesačná odmena je splatná najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výška odmeny za výkon
funkcie poslanca a člena komisie - neposlanca sa posudzuje podľa úpravy platnej k poslednému
dňu príslušného mesiaca.

8. Odmena sa poukazuje mesačne v sume podľa bodu 1 až 4 tohto článku, znížená o daň z príjmov zo
závislej činnosti2 a o povinné odvody do sociálnej poisťovne3 a zdravotnej poisťovne4 a to
bezhotovostnou formou na účet poslanca a člena komisie - neposlanca.

9. Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva PSK v kalendárnom roku môže byť poslancom poskytnutá
mimoriadna odmena podľa účasti na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK, na zasadnutiach komisií
zriadených pri Zastupiteľstve PSK na zasadnutiach predsedov komisií Zastupiteľstva PSK (Rada
PSK). Návrh spracováva odbor organizačný úradu samosprávneho kraja a prerokuje finančný dopad
návrhu výšky mimoriadnej odmeny na rozpočet PSK vopred s odborom financií Uradu PSK. Návrh
na mimoriadnu odmenu predkladá Zastupiteľstvu PSK predseda PSK.

10. V kalendárnom roku nesmie suma odmien (odmena+ mimoriadna odmena) u poslanca presiahnuť
dvadsaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom1 a u  člena komisie
neposlanca desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom 1.
V prípade zmeny výšky minimálnej mesačnej mzdy v priebehu obdobia kalendárneho roka sa
odmena poslancom a členom komisií - neposlancom upraví od mesiaca nasledujúceho po
nadobudnutí účinnosti zmeny osobitného predpisu.

11. Odmena podľa týchto Zásad nepatrí poslancom a členom komisie - neposlancom, ktorí vyhlásili,
že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. Vyhlásenie musí mať písomnú formu a predkladá sa
organizačnému odboru úradu samosprávneho kraja, najskôr po oboznámení sa s týmito Zásadami.

Čl. II. Poskytovanie cestovných náhrad 

1. Poslancom a členom komisií - neposlancom sa vyplácajú paušálne náhrady za použitie cestného
motorového vozidla podľa zákona o cestovných náhradách5 za 1 km jazdy z miesta trvalého
bydliska do sídla PSK a späť a to za zasadnutia zastupiteľstva, komisií zriadených pri
Zastupiteľstve PSK, za zasadnutia Rady PSK, resp. pracovné rokovanie na základe písomnej
pozvánky predsedu PSK, podpredsedu PSK alebo riaditeľa Úradu PSK. Kalkulácia prepočtu
paušálnych náhrad je uvedená v prílohe č. 1.

2. Pri zasadnutí zastupiteľstva, zasadnutí komisií, zasadnutia Rady PSK, resp. iných pracovných
rokovaní na základe písomnej pozvánky predsedu PSK, podpredsedu PSK alebo riaditeľa Úradu
PSK, ktoré sa koná mimo sídla PSK sa vyplácajú cestovné náhrady poslancom a členom komisií -
neposlancom prostredníctvom vyplneného tlačiva Cestovný príkaz. K cestovnému príkazu v súlade
so zákonom o cestovných náhradách5 účastník predkladá pozvánku, fotokópiu technického
preukazu, fotokópiu povinného zmluvného poistenia, fotokópiu havarijného poistenia vozidla
a doklad o nákupe pohonných látok s dátumom najneskôr v deň rokovania.



Čl. III. Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zásady boli schválené na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 29.01.2018, prijatím uznesenia
č. 4/2018. Zásady nadobúdajú platnosť dňom podpisu uznesenia a účinnosť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po nadobudnutí platnosti.

2. Týmto sa rušia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov schválené
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 177/2007 zo 6. februára 2007 v znení dodatkov č. 1 až 3.

3. Prípadné zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov PSK a členov komisií - neposlancov
vyplývajúce výlučne z legislatívnych úprav a zmeny cien PHM vykonáva ďalej predseda PSK.

V Prešove 31.01.2018 



Príloha č. 1 

Kalkulácia prepočtu paušálnych náhrad za použitie cestného motorového vozidla 
(obdobie kalendárneho roka) 

A) Priemerná spotreba PHM v litroch/lOOkm
Priemerná spotreba PHM/100 km vychádza z priemernej spotreby PHM uvedenej v technických
preukazoch motorových vozidiel poslancov a členov komisií - neposlancov, ktorú uviedli vo
vyhlásení o použití cestného motorového vozidla pre Úrad PSK.

B) Priemerná cena PHM za liter pre príslušný rozpočtový rok.
Priemerná cena PHM pre nasledujúce obdobie sa stanoví na základe vyhlásených údajov ŠÚ SR
o priemerných mesačných cenách pohonných látok v SR (priemerná cena za benzín 95, benzín
98 a nafta spolu) za priemer predchádzajúceho kalendárneho roka a je platná pre obdobie od 1.
januára do 31. decembra bežného roka.

C) Výpočet paušálnej náhrady za I km jazdy:
A x B = priemerná cena 1 1 PHM/1 km + základná náhrada za používanie cestných motorových
vozidiel pri pracovných cestách stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR= výsledná paušálna náhrada/1 km jazdy, ktorá sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
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Zákon NR SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

5 § 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov




