
1 
 

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lipník„ ( ďalej len 

spoločenstvo) doplňuje Stanovy spoločenstva z dňa 28.02.2014 o pravidlá odmeňovania 

členov výboru a dozornej rady spoločenstva 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA 

ČLENOV VÝBORU A DOZORNEJ RADY 

 

 

 

 
Čl. I  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  
1.    Pravidlá odmeňovania členov výboru a dozornej rady spoločenstva (ďalej len „odmeňovací  

poriadok“) upravujú najmä spôsob a rozsah poskytovania náhrad, mesačných, alebo ročných 

odmien členom výboru a dozornej rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Lipník. 
 

2.  Tam, kde sa v odmeňovacom poriadku uvádza „členovia výboru a dozornej rady spoločnosti“ 

rozumie sa tým, ak v osobitných ustanoveniach odmeňovacieho poriadku nie je uvedené inak, 

„predseda výboru spoločenstva, podpredseda výboru spoločenstva, členovia výboru 

spoločenstva, predseda dozornej rady spoločenstva, podpredseda dozornej rady spoločenstva a 

členovia dozornej rady spoločenstva“.  

 

Čl. II  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
1.  Náhrady a odmeny podľa tohto odmeňovacieho poriadku sa poskytujú členom výboru a 

dozornej rady spoločenstva za výkon činností v prospech spoločenstva mimo pracovného 

pomeru, a to na základe zmluvy o výkone funkcie člena spoločenstva a dozornej rady 

spoločenstva.  

2.  Za náhrady sa na účely tohto odmeňovacieho poriadku považujú podľa osobitných právnych 

predpisov náhrada preukázaných cestovných výdavkov, pri ktorých sa podporne použijú 

príslušné právne predpisy. Členovia výboru a dozornej rady majú nárok aj na náhradu iných 

výdavkov, ktoré preukázateľne vynaložili pri výkone svojej činnosti.  

3.  Mesačnou odmenou sa na účely tohto odmeňovacieho poriadku považuje finančné plnenie 

členom výboru a dozornej rady spoločenstva za prípravu, účasť na zasadnutí príslušného 

orgánu spoločenstva a za vykonávanie určenej činnosti v pôsobnosti uvedeného orgánu 

spoločenstva.  
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Čl. III 

POSKYTOVANIE NÁHRAD 
1. Členovi výboru a dozornej rady spoločenstva, ktorý sa dostavil na zasadnutie orgánu 

spoločenstva alebo ktorý vykonal cestu za účelom plnenia úlohy určenej uznesením 

príslušného orgánu spoločenstva v čase medzi jeho zasadnutiami patrí náhrada:  

a) preukázaných cestovných výdavkov,  

2.   Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa členovi výboru a dozornej rady spoločenstva 

poskytuje vo výške účelne a skutočne preukázateľne vynaložených nákladov. Ak člen výboru  

a dozornej rady spoločnosti použije osobné motorové vozidlo  patrí mu základná náhrada a 

náhrada za spotrebované pohonné látky v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnou 

právnou úpravou, ktorá pre vyúčtovanie nárokov bude využitá podporne.  

6.  Členovia výboru a dozornej rady spoločenstva nároky na cestovné  vyúčtujú pri podpornom 

využití príslušných predpisov a spoločnosť ich vyplatenie urobí spravidla ku koncu mesiaca, 

počas ktorého nároky vznikli a zaúčtuje ich ako náklady neznižujúce daňový základ.  

7.  Členovia výboru a dozornej rady majú nárok aj na náhradu iných výdavkov, ktoré 

preukázateľne vynaložili pri výkone svojej činnosti. Valné zhromaždenie spoločenstva môže v 

individuálnom prípade rozhodnúť o poskytovaní aj iných náhrad súvisiacich so zasadnutím 

výboru a dozornej rady spoločenstva.  

 

Čl. IV  

 

POSKYTOVANIE MESAČNÝCH ODMIEN  

 

 
1. Členom predstavenstva a dozornej rady spoločenstva patrí pravidelná mesačná odmena, ktorá 

pozostáva z pevnej zložky. 

 

Výbor  

a) pevná zložka pre členov výboru sa určuje pre 

predsedu výboru 60  % hornej hranice pevnej zložky  

pre predsedu výboru  

podpredsedu výboru  19 % hornej hranice pevnej zložky  

pre podpredsedu výboru  

člena výboru  7  % hornej hranice pevnej zložky  

pre člena výboru  

 

Horná hranica pevnej zložky je stanovená na 30 eur / mesiac. 

Dozorná rada  
a) pevná zložka sa určuje pre  

predsedu dozornej rady  60 % hornej hranice pevnej zložky pre 

predsedu dozornej rady  

člena dozornej rady  40 % hornej hranice pevnej zložky pre člena 

dozornej rady  

 

Horná hranica pevnej zložky je stanovená na 15 eur / mesiac. 
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2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, nárok na mesačnú odmenu členovi výboru a dozornej rady 

spoločenstva 

a) vzniká v pomernej časti dňom vzniku funkcie člena výboru a dozornej rady spoločenstva  

b) pretrváva počas vykonávania funkcie,  

c) zaniká v pomernej časti dňom zániku funkcie vo výbore a dozornej rade spoločenstva z 

akéhokoľvek dôvodu. 

 

Na účel uvedený v tomto bode pomernou časťou mesačnej odmeny sa rozumie časť mesačnej 

odmeny pripadajúca na počet kalendárnych dní výkonu funkcie v kalendárnom mesiaci, v 

ktorom členovi výboru alebo dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na mesačnú odmenu.  

 

3. Predseda, podpredseda, člen výboru nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie. 

4. O krátení časti mesačných odmien člena výboru spoločenstva alebo člena dozornej rady 

     spoločenstva môže rozhodnúť príslušný orgán spoločenstva v prípade neospravedlnenej 

     neúčasti   svojho člena na zasadnutí, alebo neplnení si určenej úlohy. 

7.   Spoločnosť odmeny, na ktoré členom výboru a dozornej rady spoločenstva vznikne  nárok, 

      zúčtuje a zdaní podľa zásad určených pre zúčtovanie funkčných pôžitkov členov výboru a   

     dozornej rady spoločenstva. 

 

Čl. V  

Záverečné ustanovenia  
1. Zmeny, doplnenia a zrušenie tohto odmeňovacieho poriadku vyžadujú rozhodnutie valného 

zhromaždenia spoločenstva. 

2. Podnet na zmenu, doplnenie a zrušenie tohto odmeňovacieho poriadku môže podať výbor  

spoločenstva alebo člen spoločenstva.  

3. Schválením tohto odmeňovacieho poriadku strácajú platnosť a účinnosť predchádzajúce 

pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločenstva schválené valným zhromaždením. 

 

Čl. VI 

Účinnosť  
Tento odmeňovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu schválenia valným 

zhromaždením spoločnosti.  

 

 

Tento Odmeňovací poriadok bol schválený valným zhromaždením konaným dňa 28.02.2014, 

počtom hlasov..............z celkového počtu ...........hlasov členov spoločenstva.       

                           

  

predseda výboru spoločenstva                                        podpredseda výboru spoločenstva 
 


