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Úplné znenie
zásad odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov,
ktoré boli schválené zastupiteľstvom PSK 06.02.2007 a nadobudli účinnosť 01.02.2007,
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Zmena: Dodatok č. 1 s účinnosťou od 13. februára 2009
Zmena: Dodatok č. 2. s účinnosťou od 24. augusta 2010

V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa vydávajú tieto Zásady odmeňovania poslancov PSK
a členov komisií – neposlancov. Zásady zároveň určujú postup pri preplácaní cestovných náhrad formou
paušálnej náhrady.
Čl. I. Odmeny
1.

Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie sa za výkon funkcie poslanca poskytne
mesačná odmena nasledovne:
Predseda komisie

1,35 násobok minimálnej mesačnej mzdy1),

Podpredseda komisie

1,26 násobok minimálnej mesačnej mzdy1),

Člen komisie

1,17 násobok minimálnej mesačnej mzdy1).

Poslancom, ktorí sú členmi viacerých komisií, sa poskytuje mesačná odmeny podľa vyššej funkcie.
Mesačná odmena je splatná najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výška nároku na odmenu za výkon
funkcie sa posudzuje podľa úpravy platnej k poslednému dňu príslušného mesiaca.

2.

Odmena podľa bodu 1 sa kráti za neúčasť na zasadnutí komisií nasledovne:
a)

b)

3.

ospravedlnená neúčasť
Predseda komisie
Podpredseda komisie
Člen komisie

33,19 € za zasadnutie
23,24 € za zasadnutie
16,60 € za zasadnutie

neospravedlnená neúčasť
Predseda komisie
Podpredseda komisie
Člen komisie

99,58 € za zasadnutie
69,71 € za zasadnutie
49,79 € za zasadnutie

Odmena podľa bodu 1 sa kráti za neúčasť na zasadnutí zastupiteľstva nasledovne:
c)

d)

ospravedlnená neúčasť
odmena sa kráti o

33,19 € za zasadnutie

neospravedlnená neúčasť
odmena sa kráti o

99,58 € za zasadnutie

4.

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

5.

Poslancom sa odmena poukazuje mesačne vo výške podľa bodu 1 a 2 bezhotovostnou formou na účet
poslanca, ktorá je znížená o daň zo závislej činnosti.

6.

Členom komisie, ktorí nie sú poslancami sa poskytne odmena za každé zasadnutie komisie nasledovne:
Člen komisie 0,18 násobok minimálnej mesačnej mzdy1).
Mesačná odmena je splatná najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výška nároku na odmenu za výkon
funkcie sa posudzuje podľa úpravy platnej k poslednému dňu príslušného mesiaca.

7.

Odmena podľa bodu 6 je podmienená účasťou na komisii.

8.

Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva PSK v kalendárnom roku môže byť poslancom poskytnutá
mimoriadna odmena podľa účasti na zasadnutiach zastupiteľstva, komisiách a na zasadnutiach predsedov
komisií Zastupiteľstva PSK. Návrh spracováva odbor organizačný úradu samosprávneho kraja
a zastupiteľstvu ho predkladá predseda PSK.

9.

V kalendárnom roku nesmie suma odmien u poslanca presiahnuť dvadsaťnásobok minimálnej mesačnej
mzdy ustanovenej osobitným predpisom 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.

Čl. II. Poskytovanie cestovných náhrad
1.

Poslancom a neposlancom sa vyplácajú paušálne náhrady podľa zákona o cestovných náhradách2) vo výške
0,28 € za l km jazdy z miesta trvalého bydliska do sídla PSK a späť a to za zasadnutia
zastupiteľstva, komisií, za zasadnutia Rady PSK, resp. pracovné rokovanie na základe písomnej pozvánky
predsedu PSK, podpredsedu PSK alebo riaditeľa Úradu PSK. Kalkulácia paušálnej náhrady tvorí prílohu č.
1 zásad.

Čl. III. Záverečné ustanovenia
1.

Tieto zásady boli schválené na 13. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 6. februára 2007, prijatím uznesenia č.
177/2007. Zásady nadobúdajú platnosť dňom podpisu uznesenia a účinnosť dňom 1. februára 2007.

2.

Týmto sa rušia zásady odmeňovania schválené uznesením č. 141/2003 z 12. 8. 2003 v znení neskorších
zmien a doplnkov.

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, o čom informuje na
najbližšom zasadnutí Z PSK.

4.

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov, bol schválený na 29.
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 10. februára 2009, prijatím uznesenia č. 486/2009. Dodatok č. 1
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu uznesenia, t. j. 13. februára 2009.

5.

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov nadobúda platnosť a
účinnosť dňom schválenia zastupiteľstvom PSK (24.08.2010).

V Prešove 24.08.2010

__________________________________________________________________________________________
1)
2)
3)

Zákon NR SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
§ 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
§ 7 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1

Kalkulácia prepočtu paušálnych náhrad

A) Priemerná spotreba PHM = 7,03 l/100 km, zaokrúhlene 7 l/100km
Priemerná spotreba PHM/100 km vychádza zo spotreby PHM uvedenej v technických preukazoch
motorových vozidiel poslancov a členov komisií neposlancov, priložených pri cestovných príkazoch
predkladaných úradu samosprávneho kraja za obdobie polroka 2006.

B) Priemerná cena PHM pre rok 2010 je 1,14 €/l. Priemerná cena PHM pre nasledujúce obdobie sa stanoví
na základe vyhlásených údajov ŠÚ SR o priemerných mesačných cenách pohonných látok v SR za
predchádzajúci kalendárny rok a je platná pre obdobie od 1. januára do 31. decembra bežného roka.

C) Výpočet paušálnej náhrady za l km jazdy:
Priemerná cena PHM/1 x priemerná spotreba PHM/km = priemerná cena 1 l PHM za 1 km + základná
náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách stanovená opatrením
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR = výsledná paušálna náhrada za 1 km jazdy, ktorá sa
zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

