STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO BANSKÁ BYSTRICA
ZELENÁ ul. Č. 1, BANSKÁ BYSTRICA
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Dr., vl. Č. 90/S

ODMEŇOVACÍ PORIADOK
pre funkcionárov SBD Banská Bystrica
Zhromaždenie delegátov ako najvyšší orgán družstva Stavebného bytového družstva Banská
Bystrica schvaľuje tieto zásady pre odmeňovanie funkcionárov družstva:

Článok I.
Rozsah platnosti
1.1

Tento odmeňovací poriadok sa vzťahuje na všetkých členov volených štatutárnych orgánov SBD, t.j.
na členov predstavenstva (ďalej len P-SBD) a kontrolnej komisie (ďalej len KK-SBD).

Článok II.
Predmet odmeňovacieho poriadku
2.1

Predmetom odmeňovacieho poriadku je stanovenie podmienok pre odmeňovanie členov volených
štatutárnych orgánov SBD za práce a aktivity pri plnení úloh súvisiacich s výkonom funkcie
a stanovenie kompetencií a postupu pri navrhovaní, schvaľovaní, priznávaní a vyplácaní odmien.

Článok III.
Formy odmien

3.1
3.2

Odmeny členom volených štatutárnych orgánov družstva možno priznať v nasledovných
formách:
základná mesačná odmena,
ročná odmena.

Článok IV.
Základná odmena
4.1

Základná mesačná odmena

4.1.1

Zhromaždenie delegátov SBD stanovuje od 1.7.2008 maximálnu základnú mesačnú odmenu
v priemere na člena orgánu takto:
a) pre P-SBD 13.200,-Sk,
b) pre KK-SBD 6.600,-Sk.
Úprava (valorizácia) maximálnej základnej mesačnej odmeny pre P-SBD a KK-SBD sa vykonáva k
1.januáru kalendárneho roka nasledujúceho po zmene minimálnej mzdy v SR, a to v rozsahu 50%
skutočného zvýšenia minimálnej mzdy v SR.
V súlade s ods. 4.1.1 objem finančných prostriedkov určených na základné mesačné odmeny
v príslušnom polroku stanovuje P-SBD a tento sa medzi P-SBD a KK-SBD rozdeľuje v rovnakom
pomere, ako je pomer súčtov maximálnych základných mesačných odmien týchto orgánov
stanovených v čl. IV ods. 4.1.1.
Základnú mesačnú odmenu určí vždy na polrok:
¾ predsedovi SBD
P-SBD
¾ podpredsedom a členom P-SBD
predseda SBD
¾ predsedovi KK-SBD
KK-SBD

4.1.2
4.1.3

4.1.4
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4.1.5
4.1.6
4.1.7

¾ členom KK-SBD
predseda KK-SBD.
Základné mesačné odmeny priznané podľa ods. 4.1 sú súčasťou nákladov družstva.
Základné mesačné odmeny členom P-SBD a KK-SBD sa vyplácajú mesačne vo výplatnom termíne
pre vyplácanie miezd zamestnancom družstva bezhotovostne na bankový účet príjemcu alebo
v prospech jeho konta bytu v SBD.
Základné mesačné odmeny za príslušný kalendárny rok nevyčerpané resp. nevyplatené v termíne do
28.2. nasledujúceho kalendárneho roka zostávajú vo fonde odmien.

Článok V.
Ročná odmena
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

Ročnou odmenou sú odmeňovaní členovia P-SBD a KK-SBD z fondu odmien.
Výšku príspevku určeného na ročné odmeny pre členov P-SBD a KK-SBD do fondu odmien
z dosiahnutého výsledku hospodárenia schvaľuje na návrh P-SBD Zhromaždenie delegátov SBD,
a to maximálne do výšky 15% z dosiahnutého výsledku hospodárenia.
Ročná odmena sa vypláca jednorazovo po schválení výsledku hospodárenia a ročnej účtovnej
závierky SBD Zhromaždením delegátov.
Pri vyplatení odmien nesmie byť prekročená suma prostriedkov vo fonde odmien.
Pri neplnení hlavných úloh družstva, alebo pri zistení závažných nedostatkov v hospodárskej
a riadiacej činnosti môžu byť ročné odmeny pre P-SBD alebo pre KK-SBD krátené alebo zrušené.
Rozdelenie ročnej odmeny medzi P-SBD a KK-SBD sa vykoná v rovnakom pomere, ako je pomer
súčtov maximálnych základných mesačných odmien týchto orgánov stanovených v čl. IV ods. 4.1.1.
O rozdelení ročnej odmeny medzi jednotlivých členov P-SBD (KK-SBD) rozhodne P-SBD (KKSBD) na svojom zasadnutí. V prípade, že členovia orgánu o rozdelení odmeny nerozhodnú sami,
rozhodne o ňom najbližšie zasadnutie Zhromaždenia delegátov SBD, pričom odmena predsedu
orgánu nemôže byť nižšia ako 1,5-násobok priemernej odmeny člena orgánu.
Ročné odmeny členom sa vyplatia v najbližšom výplatnom termíne po ich schválení.

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Všetky odmeny pre jednotlivých členov orgánov družstva sa môžu diferencovať podľa rozsahu
a dôležitosti vykonaných úloh, pričom nesmie byť prekročený stanovený maximálny limit odmien
pre príslušný orgán.
Priznané odmeny vyplácané podľa tohto odmeňovacieho poriadku podliehajú zdaneniu a príslušným
odvodom podľa platných predpisov.
Všetky výplaty odmien podľa tohto odmeňovacieho poriadku sa realizujú bezhotovostným
platobným stykom.
Tento Odmeňovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť nadobúda
od 1.júla 2008.
Doteraz platný Odmeňovací poriadok schválený dňa 27.4.2000 vrátane jeho zmien zo dňa
29.11.2001, 27.11.2003 a 11.12.2007 prestáva platiť dňom nadobudnutia účinnosti tohto
Odmeňovacieho poriadku. Nároky vzťahujúce sa na odmeny do konca roka 2007 sa posudzujú podľa
doteraz platného Odmeňovacieho poriadku.
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