Zásady
udeľovania ocenení SBD Banská Bystrica

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1.
1. Ocenenie SBD Banská Bystrica možno udeliť členom a zamestnancom SBD Banská
Bystrica za mimoriadne zásluhy o rozvoj SBD, najmä za dlhoročnú aktívnu činnosť
v orgánoch SBD.

OCENENIA
Článok 2.
1. Členom SBD Banská Bystrica možno udeliť „Čestné uznanie SBD“.
2. Zamestnancom SBD Banská Bystrica možno udeliť „Ďakovný list SBD“.
3. S ocenením podľa odseku 1) možno priznať finančnú odmenu do 166 EUR (5.001,- Sk).
4. S ocenením podľa odseku 2) možno priznať finančnú odmenu do 100 EUR (3.013,- Sk).
5. V kalendárnom roku možno udeliť najviac 20 ocenení podľa odseku 1) a 2).

NAVRHOVANIE A UDEĽOVANIE OCENENÍ
Článok 3.
1. Kandidátov na udelenie ocenenia môže navrhnúť členská samospráva prostredníctvom
predsedu ČS alebo výboru zástupcov vlastníkov bytov (VZVB), Predstavenstvo SBD (P
SBD), predseda SBD (p SBD), Kontrolná komisia SBD (KK SBD), Závodný výbor
odborovej organizácie (ZV OO) alebo prostredníctvom týchto orgánov ktorýkoľvek
člen SBD.
2. V písomnom návrhu na udelenie ocenenia sa uvedie meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia kandidáta, dĺžka členstva v SBD (zamestnaneckého pomeru v SBD), funkcia
v orgánoch SBD (pracovné zaradenie) a dosiahnuté výsledky a zásluhy kandidáta.
3. Písomné návrhy na udelenie ocenenia v kalendárnom roku sa predkladajú do konca
septembra na SBD - organizačno-správne oddelenie.
4. Organizačno-správne oddelenie SBD všetky písomné návrhy zaeviduje a predloží na
prerokovanie Predstavenstvu SBD.
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5. O udelení ocenení rozhoduje P SBD na svojom zasadnutí.
6. Návrhy o ktorých P SBD nerozhodne pre vyčerpanie limitu (čl. 2, odst. 5) vráti SBD
navrhovateľom.
Návrhy možno predložiť v nasledujúcom kalendárnom roku.
7. To isté ocenenie nemožno udeliť opakovane.
8. Ocenenie je možné udeliť aj „in memoriam“. V takomto prípade sa ocenenie odovzdá
najbližším príbuzným oceneného.

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
Článok 4.
1. Ocenenie sa odovzdáva slávnostným spôsobom na zasadnutí Zhromaždenia delegátov
SBD, prípadne na slávnostnom zasadnutí P SBD za účasti členov KK SBD
a prizvaných hostí jedenkrát v kalendárnom roku, prípadne na členskej schôdzi
samosprávy.

FINANCOVANIE OCENENÍ
Článok 5.
1. Financovanie odmien udelených s ocenením sa zabezpečuje z rozpočtu SBD Banská
Bystrica.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 6.
1. P SBD môže rozhodnúť o odňatí ocenenia v prípade, ak sa jeho nositeľ ukázal byť
nehodným tohto ocenenia a jeho členstvo v SBD bolo ukončené vylúčením podľa čl. 24
Stanov SBD alebo jeho zamestnanecký pomer bol ukončený výpoveďou z dôvodu
hrubého alebo opakovaného porušenia pracovnej disciplíny.
2. Doteraz platné zásady schválené Zhromaždením delegátov dňa 29.04.2004 sa zrušujú
dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad.
3. Tieto zásady udeľovania ocenení SBD Banská Bystrica boli schválené Zhromaždením
delegátov SBD Banská Bystrica dňa 11. 12. 2008 a nadobúdajú účinnosť dňom
01.01.2009.
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