BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, družstvo
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5

ZÁSADY
poskytovania náhrad za stratu č asu a ostatných náhrad v súvislosti s výkonom
funkcie alebo poverenia č lenom Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD
Petržalka a osobám povereným konat' v mene BD Petržalka
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Č ast' prvá
Úvodné ustanovenie
1. V zmysle č l. 29 ods. 6 Stanov Bytového družstva Petržalka (d'alej len BD
Petržalka) sa ustanovujú tieto zásady poskytovania náhrad:
a) č lenom Zhromaždenia delegátov BD Petržalka, č lenom Predstavenstva BD
Petržalka, č lenom Kontrolnej komisie BD Petržalka,
b) č lenom Volebnej komisie ZD BD Petržalka v súvislosti s výkonom ich funkcie,
c) č lenom BD Petržalka, ktorí sú plsomné poverení konat' v mene BD Petržalka
na základe uznesenia Predstavenstva BD Petržalka,
d) osobám prizvaným ku kontrole na základe uznesenia Kontrolnej komisie BD
Petržalka.
2. V súvislosti s výkonom funkcie alebo konaním v mene BD Petržalka sa osobám
oprávneným podl'a bodu 1 poskytuje:
a) náhrada preukázaných ú č elne vynaložených cestovných nákladov,
b) náhrada preukázaných ú č elne vynaložených vecných výdavkov,
c) náhrada za stratu č asu v súvislosti s výkonom funkcie alebo poverenia.
3. Zásady sa nevzt'ahujú na osoby, ktoré sú v pracovnom pomere v BD Petržalka.

Č ast' druhá
Náhrada za stratu času
1. Osobám podl'a bodu 1 prvej č asti sa poskytujú nasledovné náhrady za stratu
času
a) Delegátom za ú č ast' na Zhromaždení delegátov BD Petržalka:
50,- € paušálne za jedno zasadnutie.
b) Č lenom Predstavenstva BD Petržalka:
200,- € paušálne mesa č ne za prípravu a ú č ast' na zasadnutí, vypracovanie
písomného materiálu na zasadnutie Predstavenstva BD Petržalka, za konanie
v mene Predstavenstva BD Petržalka (bez predkladania mesa č ných výkazov).
Predseda predstavenstva môže znížit' túto odmenu v prípade nízkej
dochádzky alebo slabého pracovného výkonu.
c) Predsedovi Predstavenstva BD Petržalka a podpredsedovi Predstavenstva BD
Petržalka:
400,- € paušálne mesa č ne; ak je predseda Predstavenstva BD Petržalka
zamestnanec družstva, nepoberá žiadnu náhradu za stratený čas.
d) Č lenom Kontrolnej komisie BD Petržalka:
200,- € paušálne mesa č ne za prípravu a ú č ast' na zasadnutí, za vypracovanie
písomného materiálu na zasadnutie Kontrolnej komisie BD Petržalka, za
výkon kontroly na základe uznesenia Kontrolnej komisie BD Petržalka, za
konanie v mene Kontrolnej komisie BD Petržalka na základe jej uznesenia
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(bez predkladania mesa č ných výkazov). Predseda kontrolnej komisie môže
znížit' túto odmenu v prípade nízkej dochádzky alebo slabého pracovného
výkonu.
2. Okrem náhrady za stratu č asu podl'a bodu 1 sa poskytuje osobám uvedeným
v bode 1 prvej č asti náhrada za stratu času nasledovne:
a) Č lenom Predstavenstva BD Petržalka:
za konanie (iné ako uvedené v bode 1 tejto č asti) na základe uznesenia
Predstavenstva BD Petržalka, ktorým bol č len poverený na rokovanie s tret'ou
osobou mene Predstavenstva BD Petržalka 5,- €/h v nevyhnutnom rozsahu.
b) Č lenom Kontrolnej komisie BD Petržalka:
za konanie (iné ako uvedené v bode 1 tejto č asti) na základe uznesenia
Kontrolnej komisie, ktorým bol č len poverený na rokovanie s trefou osobou
mene v mene Kontrolnej komisie BD Petržalka 5,- €/h v nevyhnutnom
rozsahu.
c) Č lenovia BD Petržalka oprávnení kona ť v mene BD Petržalka:
za konanie v mene BD Petržalka na základe osobitného písomného overenia
5,- €/h v nevyhnutnom rozsahu.
d) Osobám prizvaným ku kontrole na základe uznesenia Kontrolnej komisie BD
Petržalka:
za výkon kontroly a vypracovanie písomného materiálu 5,- €/h
v nevyhnutnom rozsahu.
e) Č lenom Volebnej komisie ZD BD Petržalka:
za prIpravu a za ú časť na zasadnutí, za vypracovanie písomného materiálu
na zasadnutie Volebnej komisie ZD BD Petržalka, za ú časť na Zhromaždení
delegátov BD Petržalka, na ktorom sa vykonávajú vol'by vo výške 5,- €/h,
max. 150,- € mesa čne.
f) Overovaterom zápisnice zo Zhromaždenia delegátov BD Petržalka:
za overenie jednej zápisnice vo výške 5,- €/h, max. 30,- €.
g) Zapisovatel'om zo Zhromaždenia delegátov BD Petržalka:
za ú časť na rokovaní a vyhotovenie zápisnice z jedného rokovania
Zhromaždenia delegátov vo výške 15,- €/h, max. 50,- €.
h) Ostatným osobám:
povereným konat' v mene BD Petržalka vo výške 5,- €/h v nevyhnutnom
rozsahu.
3. Oprávneným osobám podl'a bodu 2 sa poskytuje náhrada za stratu času pri
výkone funkcie alebo konania v mene BD Petržalka, na základe prehl'adu
o č innosti a výkazu strateného č asu predloženého na sekretariát BD Petržalka,
schváleného predsedom Predstavenstva BD Petržalka (v prípade náhrady podl'a
bodu 2a), 2c), 2e), 2f), 2g) a 2h)) alebo predsedom Kontrolnej komisie BD
Petržalka (v prípade náhrady podl'a bodu 2b) a 2d)).
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Č ast' tretia
Vyplatenie náhrady za stratu času
Predstavenstvo BD Petržalka zabezpe č í vyplatenie náhrady za stratu času:
a) č lenom Predstavenstva a č lenom Kontrolnej komisie BD Petržalka v paušálnej
náhrade za stratený čas mesa čne počas funkč ného obdobia,
b) delegátom Zhromaždenia delegátov BD Petržalka v paušálnej náhrade
za stratený č as v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom sa konalo ZD,
c) ostatným osobám v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol predložený
prehl'adu o č innosti a výkaz strateného č asu na sekretariát BD Petržalka.

Č ast' štvrtá
Ostatné náhrady
1. Cestovné výdavky:
a) Tuzemské i zahrani č né služobné cesty, osobám oprávneným podl'a časti prvej
bod 1 vopred schval'uje príslušný orgán BD Petržalka. Ich vyú č tovanie sa riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č . 119/92 Zb. v znení
neskorších zmien a dopinkov), pri č om náhrada za stratený čas je 5 €/hod.
b) Príslušný orgán BD Petržalka schval'uje použitý dopravný prostriedok pred
nástupom na služobnú cestu.
c) Ú č astníci služobných ciest sú povinní zú č tovat' zálohy na cestovné výdavky do
5 dní od ukon č enia služobnej cesty a predloži ť ich príslušnému orgánu BD
Petržalka podl'a písm. a) na odsúhlasenie a následne postúpi ť na vyú čtovanie
ekonomickému úseku.
2. Náhrady vecných výdavkov:
a) Osobám oprávneným podl'a č asti prvej bod 1 sa poskytujú náhrady
preukázaných vecných nákladov na základe potvrdenia o úhrade v hotovosti.
b) Za vecné náklady sa považujú najmä výdavky za ú č ast' na odborných
školeniach, seminároch, kurzoch, vstupné poplatky na odborné výstavy, nákup
bulletinov a inej odbornej literatúry a pod.
c) Vecné výdavky musia by ť schválené príslušným orgánom BD Petržalka, ktorý
posúdi ich opodstatnenos ť . Úhrady vecných nákladov sa preplácajú v pokladni
BD Petržalka. Nákup a preplatenie odbornej literatúry je viazané
na zaevidovanie v knižnici BD Petržalka.
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Č ast' piata
Závere č né ustanovenia
1. Tieto zásady boli schválené ZD BD Petržalka uzn. č . 32/12 d ň a 14.4.2012
a týmto d ň om nadobúdajú ú činnost'.

Ing. Vladimír Kesegh
predseda Bytového družstva Petržalka
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