
Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom
                                                    

Zásady
 upravujúce poskytovanie odmien členom orgánov SBD.

Článok 1

 Úvodné ustanovenie

      Členom orgánov SBD, za ich činnosť a aktivitu vo vykonávaní funkcií, vyplatí Stavebné  
bytové družstvo finančnú odmenu.

      Odmeny podľa týchto zásad patria:

A) členom predstavenstva, ktorí uzavreli „Zmluvu o výkone funkcie v zmysle § 66, ods. 3   
Obchodného zákonníka „

B) členom kontrolnej komisie SBD, ktorí uzavreli „Zmluvu o výkone funkcie v zmysle § 

      66, ods. 3   Obchodného zákonníka „

C) členom pracovných komisií predstavenstva a kontrolnej komisie

Členom ďalších orgánov družstva za výkon funkcií sa odmeny podľa týchto zásad nemôžu 
vyplácať.

Článok 2 

Výška odmeny

1. Priemerná výška odmien pre členov jednotlivých menovaných orgánov SBD je nasledovná:

a) pre členov predstavenstva  je stanovený koeficient 0,43 násobku hrubej priemernej 
mesačnej mzdy zamestnancov SBD v hodnotenom období na jedného člena . Za 
hodnotené obdobie sa považuje predchádzajúci kalendárny  štvrťrok.

b) pre členov kontrolnej komisie  je stanovený koeficient 0,40 násobku hrubej 
priemernej mesačnej mzdy zamestnancov SBD v hodnotenom období na jedného 
člena.

      Za hodnotené obdobie sa považuje predchádzajúci kalendárny  štvrťrok.



c) pre členov pracovných komisií výška odmeny nie je ohraničená limitom a závisí len 
od rozsahu a časovej aj odbornej náročnosti vykonanej práce

2. Výšku odmeny vypočítanej podľa ods. 1 a,b,c, tohto článku, jednotlivým členom 
predstavenstva a kontrolnej komisie, vyhodnocuje a určuje  predseda predstavenstva SBD 
a predseda kontrolnej komisie SBD.

3. Výšku odmeny pre členov pracovných komisií predstavenstva SBD na návrh predsedu 
predstavenstva schvaľuje predstavenstvo SBD.

      Výšku odmeny  pre členov pracovných komisií kontrolnej komisie SBD na návrh    

       kontrolnej komisie schvaľuje predstavenstvo SBD vo výške navrhovanej kontrolnou 

      komisiou.

4.  Každú jednotlivú odmenu členov P-SBD schvaľuje na návrh predsedu P-SBD 
predstavenstvo SBD.

      Každú jednotlivejú odmenu členov kontrolnej komisie schvaľuje na návrh 

      kontrolnej komisie  predstavenstvo SBD vo výške navrhovanej kontrolnou komisiou.

5. Výška odmeny pre jednotlivých členov orgánov SBD nie je obmedzená, ale súhrn 
vyplatených odmien nesmie prekročiť stanovený limit odmien.

                                                                     Článok 3

                                                   Kritériá pre určovanie odmien

1. Výška odmeny jednotlivým členom orgánov SBD sa priznáva  diferencovane 

       s ohľadom na náročnosť vykonávanej funkcie v orgánoch SBD a podľa  účasti, aktivity        

       na činnosti príslušného orgánu SBD a podľa uzatvorenej „Zmluvy o výkone funkcie.“

                                                                      Článok 4

                                                      Podmienky výplaty odmien

1. Členovi predstavenstva a členovi kontrolnej komisie prislúcha za výkon jeho funkcie 
štvrťročne odmena podľa čl. 2, ods. 1, písm. a, b, tejto smernice.

2. Odmena člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie je splatná štvrťročne vždy vo 
výplatnom termíne pracovníkov SBD za mesiace marec, jún, september, december .



3. Po skončení platnosti „Zmluvy o výkone funkcie“ prislúcha členovi predstavenstva 
a členovi kontrolnej komisie pomerná časť odmeny do doby ukončenia funkcie.

                                                                         Článok 5

                                                              Záverečné ustanovenie

              Tieto zásady boli schválená Zhromaždením delegátov dňa SBD dňa 17.05.2013 a          
nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2013. Zároveň sa v plnom rozsahu zrušuje smernica zo   
07.05.2003.

             Ing. Alica Štrbová v.r.                                            Marta Luptáková v.r.

        predseda predstavenstva SBD                         podpredsedníčka predstavenstva SBD

              v Žiari nad Hronom                                                v Žiari nad Hronom   



Príloha č.1 - vyhodnotenie odmien pre členov P-SBD

Predseda P-SBD na základe smernice vykonáva v zmysle čl. 2 ods. 2) vyhodnotenie výšky odmien 
pre jednotlivých členov P-SBD podľa týchto zásad:

Členovi P-SBD vo výške 0,316 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancov SBD 
v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

Podpredsedovi P-SBD vo výške 0,430 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancov SBD 
v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

Predsedovi P-SBD vo výške 0,496 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancov SBD 
v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

Odmena členovi P-SBD môže byť predstavenstvom znížená na návrh predsedu P-SBD:

a) pri nesplnení konkrétneho uznesenia o čiastku 500,-Sk, za každé nesplnené uznesenie

b) za každú neúčasť resp. za čiastočnú neúčasť na zasadnutí P-SBD. Táto zásada sa 
nevzťahuje na neúčasť pri preukázaní PN a dôležitom plnení pracovných povinností

c) o rozdelení zostatku finančnej odmeny zo stanovenej ročnej sumy rozhodne P-SBD na 
návrh predsedu P-SBD po ukončení príslušného roka



       Príloha č.2 - vyhodnotenie odmien pre členov 

                                 KK – SBD

      Priemerná odmena člena kontrolnej komisie prislúchajúca mu za hodnotené obdobie, v zmysle 
smernice o odmeňovaní členov orgánov SBD, sa na základe uznesenia KK, rozdeľuje nasledovným 
spôsobom:

Položka:

1./ dochádzka na zasadnutia KK                                70% z celkového nároku na odmenu

     - neospravedlnená neúčasť ( plné krátenie v jednotlivom prípade)

     - ospravedlnená neúčasť     ( polovičné krátenie v jednotlivom prípade)

2./ plnenie úloh v rámci KK                                             20% z celkového nároku na odmenu

3./ organizácia a riadenie práce KK                                   3%  z celkového nároku na odmenu

4./ mimoriadne plnenie povinností členov KK                  3% z celkového nároku na odmenu

5./ vybavovanie sťažností a podnetov adresovaných KK  4% z celkového nároku na odmenu




