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A. ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Organizačný poriadok v nadväznosti na zakladateľskú listinu a stanovy je základnou organizačnou normou Stavebného bytového družstva so sídlom Jesenského 1347 v Kysuckom Novom
Meste, 024 04 ( ďalej len družstvo ).
(2) Organizačný poriadok vymedzuje činnosť družstva, jeho základné organizačné usporiadanie,
systém riadenia, pôsobnosť jednotlivých útvarov a ich vzájomné organizačné vzťahy.
(3) Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre štatutárny orgán a všetkých zamestnancov družstva.
(4) Vedúci zamestnanci sú povinní oboznámiť s organizačným poriadkom svojich podriadených
zamestnancov a dbať na jeho dodržiavanie.
(5) Organizačný poriadok vydáva predstavenstvo družstva (ďalej len „predstavenstvo“) po schválení zhromaždením delegátov družstva (ďalej len „ZD“.
(6) Dodatky a zmeny organizačného poriadku vydáva predstavenstvo po schválení zhromaždením
delegátov družstva.
(7) Každý držiteľ organizačného poriadku je povinný dodatky a zmeny vo svojom výtlačku vykonávať a viesť o tom evidenciu v časti zmien a dodatkov.

B. ZÁKLADNE USTANOVENIA
B.1. ŠTATUTÁRNE USTANOVENIA
B.1.1. Vznik družstva
Družstvo s obchodným menom
Stavebné bytové družstvo

bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva dňa 20.12.1994 v zmysle § 221 a
nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. po rozdelení OSBD Čadca. Starý spis. Dr. 538. Na zasadnutí
delegátov v dňoch 30.3.1995, 24.6.1998, 15.10.2001 a 12.9.2002 bola schválená zmena
stanov. Dňa 17.12.2005 boli schválené nové stanovy družstva, ktoré zrušili organy družstva,
predseda, členská schôdza samosprávy a výbor samosprávy a boli kreované nové orgány
družstva a to členská schôdza domu a samospráva domu.
a) sídlo družstva:
Kysucké Nové Mesto
b) adresa družstva:
Jesenského 1347
c) PSČ:
024 04
d) IČO:
31 622 712
B.1.2. Postavenie družstva
Družstvo je obchodná spoločnosť založená podľa § 221 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho zmien a doplnkov, má plnú právnu subjektivitu. Je oprávnené vstupovať do právnych vzťahov vo všetkých oblastiach a nesie zodpovednosť, ktorá
z týchto vzťahov vyplýva.
B.1.3. Základne usporiadanie družstva
Usporiadanie družstva a vzťahy medzi orgánmi družstva a organizačnými útvarmi sú znázornené v organizačnej schéme družstva (príloha č. 1)
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B.1.4. Predmet činnosti družstva
1. Prenájom nehnuteľnosti vrátané bytového hospodárstva.
2. Správa bytov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
3. Oprava, údržba a rekonštrukcia bytového fondu.
4. Vykonávanie bytových stavieb.
5. Príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb – retransmisia
B.1.5. Orgány družstva
a) členská schôdza družstva
1) Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza všetkých členov družstva.
2) Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí rozhodovanie o zániku družstva, zmene
právnej formy družstva, vo všetkých ďalších záležitostiach plní pôsobnosť členskej
schôdze zhromaždenie delegátov,
b) zhromaždenie delegátov
Zhromaždenie delegátov tvoria delegovaní zástupcovia domov. Každý bytový dom volí
jedného delegáta,
c) predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a plní uznesenia zhromaždenia delegátov, jemu zodpovedá za svoju činnosť a pripravuje jeho rokovanie,
d) kontrolná komisia
Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných
orgánov družstva,
e) členská schôdza domu
Členská schôdza domu má právo rozhodovať o všetkých náležitostiach dotykajúcich sa
domu, najmä rozhodovať o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky údržby a opráv domu,
f) samospráva domu
Samospráva je riadiacim a kontrolným orgánom domu,
g) pomocné orgány.
Na zabezpečenie svojej činnosti môže predstavenstvo alebo kontrolná komisia vytvárať
pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán,
ktorý ich zriadil.
B.1.6 Štatutárny orgán družstva

(1) Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť družstva a rozhoduje o
všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva.
(2) Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však
pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda ( príp. podpredseda ) a ďalší člen predstavenstva s uvedením mena a funkcie.
Predstavenstvo môže na základe splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iné osoby. Pracovníci družstva sú oprávnení robiť pod menom družstva právne úkony nutné na splnenie pracovných povinností stanovených organizačným poriadkom, alebo na základe splnomocnenia predstavenstvom.
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(3) Predstavenstvo rozhoduje o udelení a odobratí prokúry. Prokúru udeľuje len riaditeľovi
družstva, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu s družstvom. Prokurista vykonáva právne
úkony, ku ktorým dochádza pri výkone správy domov. Rozsah právnych úkonov je vymedzený v odstavci C.2.2 Prokurista“.
(4) Predstavenstvo menuje a odvoláva riaditeľa, ktorý organizuje a riadi bežnú činnosť družstva.
B.1.7. Riadiaci pracovníci družstva
B.1.7.1. Riaditeľ družstva

1. Riaditeľa družstva menuje a odvoláva predstavenstvo družstva v zmysle zákonníku práce a
za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu družstva.
2. Riaditeľ riadi pracovný kolektív družstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovnoprávnych a ostatných všeobecných záväzných predpisov.
3. Riaditeľ riadi bežnú činnosť družstva a rozhoduje o veciach družstva, pokiaľ rozhodnutie nie
je vyhradené iným orgánom družstva.
4. Riaditeľ deleguje časť svojej rozhodovacej právomoci na vedúcich zamestnancov družstva
organizačným poriadkom, organizačnými normami a riadiacími aktmi.
B.1.7.2. Vedúci úsekov

Vedúci úsekov družstva sa spolu s riaditeľom družstva podieľajú na komplexnom riadení
družstva ako celku a nesú zodpovednosť za činnosť zvereného úseku.

B.2. ZÁSADY ORGANIZÁCIE, RIADENIA A ZODPOVEDNOSTI
B.2.1. Úloha organizačného poriadku

(1) Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou, ktorá v súlade s Obchodným zákonníkom, zakladateľskou listinou a stanovami určuje vnútornú organizáciu družstva, najmä :
a) rozčlenenie družstva na vnútropodnikové útvary,
b) vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi útvarmi,
c) základné vzťahy a formy spolupráce a komunikácie medzi organizačnými útvarmi,
d) vertikálnu a horizontálnu deľbu činnosti medzi útvarmi,
e) vymedzenie činnosti k plneniu úloh družstva a stanovenie hranice pôsobnosti medzi útvarmi a zamestnancami.
(2) Systém riadenia družstva je ďalej upravený pracovným, podpisovým, mzdovým a registratúrnym poriadkom a smernicami, ktoré v súlade so zákonnými predpismi musia po obsahovej
stránke nadväzovať na tento organizačný poriadok. Organizačný poriadok je ďalej rozpracovaný vo funkčnej schéme, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 a v popisoch pracovných činností
pre jednotlivé oblasti riadenia.
B.2.2. Základné princípy riadenia

Pre spôsob výkonu činnosti, ktorými je v tomto organizačnom poriadku vymedzená pôsobnosť
jednotlivých útvarov a zamestnancov, sú aktuálne predovšetkým tieto princípy riadenia:
a) princíp jediného vedúceho,
b) hierarchická štruktúra riadiaceho aparátu,
c) jednota vedenia a kontroly,
d) zhoda zodpovednosti a právomoci,

Organizačný poriadok
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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spolupráca za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa,
reálnosť a vnútorná previazanosť plánu,
ekonomická efektívnosť,
hmotná a nehmotná stimulácia,
čestnosť voči spoluzamestnancom a voči obchodným partnerom,
spravodlivý vzťah k zamestnancom.

B.2.3. Útvarové názvoslovie a vzťahy medzi útvarmi

Útvarová štruktúra vymedzuje útvary a vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi nimi.
a) funkcia
Je súbor pracovných činností rovnakej alebo príbuznej povahy, vyplývajúcich z jedného alebo
niekoľkých pracovných postupov tej istej agendy, zlučovaných podľa organizačných pravidiel.
b) pracovná pozícia (miesto)
Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej
Zmluvy. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti prináležiacich k pracovnej pozícii je vymedzený popisom funkčného miesta a požiadavkami na kvalifikáciu ( vzdelanie a prax ).
c) referát
Je organizačný útvar, ktorý zlučuje a zabezpečuje na seba nadväzujúce alebo rovnaké činnosti, ktoré nemôžu byť pre svoj rozsah alebo rozdielny charakter vykonávané jedným zamestnancom alebo niekoľkými zamestnancami, priamo podriadenými vedúcemu vyššieho organizačného útvaru
d) oddelenie
Je organizačný útvar, ktorý zabezpečuje určitú ucelenú agendu, zameranú na jeden predmet,
alebo druh činnosti. Môže byť členené na referáty a jednotlivé funkčné miesta. Na čele je vedúci oddelenia.
e) úsek
Je organizačný celok, v ktorom je zoskupená relatívne celá oblasť činnosti. Zriaďuje sa zoskupením oddelení, a to v záujme komplexného riadenia uceleného súboru činností nadväzujúceho, alebo súvisiaceho charakteru. Na čele úseku je vedúci úseku.
f) pôsobnosť oddelení, resp. úsekov
Je daná všetkými činnosťami, ktoré musí útvar vykonávať pre splnenie úloh, ktoré sú mu uložené a ktoré plynú z jeho postavenia v útvarovej štruktúre družstva a to bez ohľadu na to, či sú
tieto činnosti výslovne uvedené v tomto organizačnom poriadku, alebo nie. Priradenie činností
v tomto organizačnom poriadku je špecifikované tým, čo musí útvar predovšetkým vykonávať.
g) pôsobnosť útvarov
Pôsobnosť útvarov sa delí na pôsobnosť pre zabezpečenie vnútorného chodu útvaru a na pôsobnosť odbornú, ktorá produkuje výstupy potrebné pre iné útvary a pre plnenie úloh v družstve, v ktorých je vlastné poslanie a zmysel útvaru.
h) vzťahy nadriadenosti a podriadenosti
Sú vzťahy priamej prikazovacej právomoci a priamej zodpovednosti za plnenie príkazov. Vedľa
vzťahov nadriadenosti a podriadenosti existujú v družstve i ďalšie riadiace vzťahy, vymedzené
v ustanoveniach o metodickom riadení, o kolektívnych orgánoch a o výnimočných oprávneniach.
B.2.4. Metodické vymedzenie pojmov z pracovných činností

B.2.4.1. Oblasť právomoci
a) metodicky riadi
Navrhuje, zavádza, preveruje alebo kontroluje dlhodobejšie pravidlá riadenia organizácie s cieľom
zabezpečiť jednotný a racionálny výkon tej istej činnosti, na všetkých stupňoch riadenia organizácie
a vo všetkých útvaroch, ktorým je táto činnosť priradená,
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b) operatívne riadi
Používa operatívne metódy, postupy a činnosti na splnenie stanovených cieľov a úloh so zameraním
na sledovanie procesu a na odstraňovanie príčin neuspokojivého fungovania, s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť,
c) odsúhlasuje, odporúča
Špeciálna riadiaca činnosť, pri ktorej zamestnanec nemá právomoc rozhodnúť s konečnou platnosťou
o určitom výstupe z činnosti, ale zabezpečuje overenie a potvrdenie splnenia rozsahu a spôsobilosti riešenia návrhu predkladaného podriadeným. Doporučuje, alebo neodporúča jeho schválenie
zamestnancovi s rozhodujúcimi právomocami pre daný úkon,
d) overuje
Potvrdzuje skúmaním a poskytnutím objektívneho dôkazu, že sa splnili špecifikované požiadavky,
e) povoľuje, uvoľňuje
Povoľuje, pripúšťa alebo toleruje odchýlky, výnimky alebo zmeny (napr. vo vykonaní určitej činnosti, atď.). Povolenie vykonáva písomne, vlastnoručným podpisom,
f) preveruje
Systematicky a nezávisle skúma (doklady, písomností, dokumentáciu, činnosti, procesy, atď.) s
cieľom určiť, či činnosti a súvisiace výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi, či sa tieto zámery realizujú efektívne a sú vhodné na dosiahnutie cieľov,
g) stanovuje, zadáva, určuje
Určuje a vymedzuje činnosti s obmedzenou právomocou v rozhodovaní, ktorá spočíva v práve a povinnosti upresňovať postup, poradie, spôsob výkonu, miesto a čas konkrétnej činnosti, alebo procesu,
opatrenia, spôsoby, podmienky a lehoty na splnenie úloh a pod., ďalej práva a povinnosti pracovných
skupín, zamestnancov, ich mzdy, platy a odmeny,
h) zriaďuje
Tvorí koncepčnú činnosť, ktorou sa stanovujú a zriaďujú pracoviská, pracovné a odborné skupiny,
i) menuje
Menuje a odvoláva zamestnancov do (z) funkcie, kolektívnych orgánov, komisií, týmov a rôznych poverení, alebo splnomocnení. Menovanie vykonáva písomne, spravidla menovacím dekrétom a vlastnoručným podpisom,
j) rozhoduje
Vymedzuje rozhodovaciu právomoc zamestnanca. Zamestnanec v súlade so svojou záväzne stanovenou právomocou, s prihliadnutím k právnym a vnútorným normám, schvaľuje, povoľuje, plánuje, zadáva, nariaďuje, presadzuje, menuje a odvoláva a pod., plány, úlohy, výsledky, zamestnancov, programy, riešenia, atď.,
k) schvaľuje
Zamestnanec na základe vymedzenej právomoci a v súlade s cieľmi určenými pre vymedzenú oblasť
schvaľuje plány, opatrenia, úlohy, záväzné dokumenty, pracovné a hospodárske výsledky hodnotenia
atď. Schvaľovanie vykonáva písomne, vlastnoručným podpisom,
l) kontroluje
Sleduje časovú postupnosť plánovaných prác a dohliada na kvalitu výkonu činnosti, procesov,
dodržiavanie pracovných. organizačných, bezpečnostných, hygienických, ekologických a iných
pokynov, noriem, predpisov a nariadení. Posudzuje dosiahnuté alebo vykazované pracovné výsledky, plnenie úloh a cieľov.
B.2.4.2. Oblasť povinností a zodpovednosti
a) analyzuje
Rozkladá, člení a hodnotí skúmaný jav za účelom hlbšieho, presnejšieho poznania javu, procesu
alebo objavenia, určenia vzťahu a príčin javu, optimálneho priebehu procesu, alebo riešenia úlohy,
b) informuje, oznamuje, oboznamuje
Oznamuje poznatky a skúseností, výsledky analýz, hlási pracovné výsledky, upozor ňuje na nedostatky a problémy. Oboznamuje podriadených zamestnancov so záväznými dokumentárni,
predpismi, zákonmi, normami, nariadeniami, pokynmi a úlohami majúcimi vzťah k práci a k organizácii,
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c) nárokuje
Používateľ materiálov, technických prostriedkov, informácií a pod. sa obracia dohodnutým spôsobom na útvar, povinnosťou ktorého je realizovať požiadavky,
d) preberá
Administratívne a vecne preberá, eviduje a kontroluje stav, množstvo, obsah a kvalitu preberaných
vecí,
e) navrhuje, rieši
Navrhuje riešenia, spôsoby realizácie, formu a text písomností atď. Vykonáva výpočty, kvalifikované odhady, optimalizuje metódy, postupy a pracovné úkony. Konfrontuje získané výsledky s
teoretickými i praktickými poznatkami a aktualizuje osvedčené riešenia na zadanú úlohu,
f) odovzdáva
Predkladá informácie, dokumentáciu, písomnosti, stanoviska, alebo tiež fyzicky odovzdáva hmotné
vecí v zmysle predpisov, alebo inak formulovaných vzťahov, ktoré sú v rámci deľby práce ďalej
spracovávané, schvaľované alebo skladované,
g) organizuje, koordinuje
Usmerňuje a realizuje optimálne pracovné postupy, vypracováva námety, určuje zdroje a rezervy
v kapacitách na základe zistenia stavu, výsledkov, potrieb a možností pracoviska a organizácie.
Zamestnanec usmerňuje spoluprácu a metodicky riadi skupiny zamestnancov, v záujme realizácie jemu stanovených cieľov,
h) plánuje
Pripravuje časový a organizačný rozvrh činností, potrieb, úloh alebo opatrení z hľadiska zabezpečenia požiadaviek na kvalitu práce, času, materiálových, personálnych, finančných, technických a iných zdrojov
i) predkladá
Posudzuje materiály (návrhy dokumentácie, plánovacích a realizačných dokumentov, správy atď.)
spracované podriadenými zamestnancami, alebo aj osobne a predkladá ich na prerokovanie, alebo na iné rozhodovanie vyššiemu,
j) prerokováva
Konzultuje pripomienky a diskutuje o návrhoch, námetoch, požiadavkách, žiadostiach, sťažnostiach, nedostatkoch, chybách, kritikách, alebo písomnostiach pred ich schválením.
vedúcemu alebo orgánu,
k) pripomienkuje, preskúmava, vyjadruje sa
Odborne posudzuje a hodnotí určitý návrh z hľadiska záujmov toho, kto sa vyjadruje, formou pripomienkového konania,
l) pripravuje
Zabezpečuje prípravu konkrétnej realizácie úlohy, činnosti, procesu a pod., predovšetkým v
písomnej forme a vedie potrebné pojednávania súvisiace s prípravou.
m)rozpracováva
Dopracováva, na základe tvorivého prístupu a s vkladom odbornej kvalifikácie, do podrobností,
väzieb, detailov atď., schválené rozhodnutia rámcového charakteru tak, aby nasledovala úspešná
realizácia rozhodnutí,
n) spolupracuje
Podieľa sa na činnosti iného zamestnanca, alebo pracovnej skupiny,
o) vykonáva
Realizuje a vykonáva konkrétne procesy a činnosti v súlade so stanovenými cieľmi a realizuje
opatrenia na ich splnenie. Vykonáva práce predpísané smernicami, predpismi, normami a pokynmi,
p) vypracováva
Písomne zostavuje výstupy - požiadavky, správy, výkazy, fakty, údaje, výsledky týkajúce sa pracoviska, alebo organizácie, ktoré slúžia ako podklad na ďalšie rokovania,
q) vyhodnocuje
Hodnotí vecný priebeh činnosti, ich kvalitu a náročnosť, zostavuje výsledky činností, alebo procesov, porovnáva dosiahnuté výsledky s predpokladaným stavom a na ich základe formuluje potreby
finančných, materiálových, technických, alebo personálnych zdrojov,
r) vydáva, distribuuje
Interne zverejňuje normy, riadiace akty, projekty, dokumentáciu, informácie atď., za účelom riadenia a bezchybného chodu organizácie,
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s) zabezpečuje, zaisťuje, zaobstaráva
Vyhľadáva zdroje na realizáciu úloh a strategických cieľov, nákupu a dopravy, vybavenia organizácie, informačné zdroje atď., naväzuje kontakty, objednáva a uzatvára kúpne zmluvy s cieľom
získať potrebné a požadované personálne, technické, materiálové, právne a iné potreby organizácie, alebo zamestnancov. Zamestnanec určitú činnosť buď vykonáva sám, alebo nariadi jej vykonanie, alebo vyvinie akékoľvek úsilie na dosiahnutie požadovaného cieľa.
.
B.2.5. Povinnosti zamestnancov
B.2.5.1. Zodpovednosť vedúcich útvarov

(1) Vedúci zamestnanec je každý zamestnanec, ktorému sú podriadení zamestnanci.
(2) Základné povinnosti vedúcich zamestnancov ustanovuje Zákonník práce a sú rozpracované
v „Pracovnom poriadku družstva“. Okrem týchto základných povinností je vedúci zamestnanec povinný :
a) priamo riadiť činnosť zvereného útvaru, metodicky riadiť príslušné činnosti v družstve
a zodpovedá za výkon činností, ktoré sú v pôsobnosti útvaru,
b) rozhodovať samostatne o všetkých záležitostiach, týkajúcich sa pôsobnosti útvaru, pokiaľ
túto právomoc nedelegoval na podriadených zamestnancov, alebo pokiaľ si rozhodnutie
danej problematiky nevyhradil jeho nadriadený,
c) ak nie je v právomoci vedúceho zamestnanca s konečnou platnosťou rozhodnúť, odporúča návrh ku schváleniu svojmu nadriadenému,
d) plniť zákony a záväzné právne predpisy, nariadenia a príkazy nadriadených zamestnancov,
e) navrhovať vo svojej pôsobnosti opatrenia k zabezpečeniu a kontrole uložených úloh,
f) vymedzovať práva, povinnosti a zodpovednosť svojich podriadených zamestnancov v popisoch pracovných funkcií,
g) vyžadovať a poskytovať pri plnení úloh potrebnú spoluprácu a pomoc od ostatných útvarov, podľa ich pôsobnosti,
h) zabezpečovať plnenie povinnosti na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci v
rozsahu pôsobnosti útvaru,
i) rozvíjať a racionalizovať systém riadenia a činnosti v oblasti pôsobnosti útvaru.
j) vytvárať predpoklady pre riadnu činnosť kontrolného systému v oblasti pôsobnosti útvaru
tak, aby sa kontrola stala súčasťou riadiacej práce,
k) kontrolovať kvalitu a úplnosť plnenia úloh vo svojej pôsobnosti, vrátane dodržiavania
právnych predpisov a aktov riadenia,
l) zabezpečovať vykonávanie činností a plnenie povinností ustanovených v organizačnom
poriadku a ďalších riadiacich aktoch družstva.
B.2.5.2. Zodpovednosť zamestnancov

(1) Základné práva a povinnosti zamestnancov stanovuje Zákonník práce a sú rozpracované v
Pracovnom poriadku družstva.
(2) Okrem týchto základných povinností je zamestnanec povinný:
a) vykonávať s plnou zodpovednosťou všetky činnosti uvedené v popise pracovnej činnosti a
ďalšie uložené úlohy, súvisiace s výkonom činnosti zamestnanca,
b) včas informovať svojho vedúceho, prípadne jeho nadriadeného o závažných veciach vyplývajúcich z výkonu činností a vyžiadať si pokyny pre ďalší postup,
c) poznať právne predpisy SR, poriadky, smernice a riadiace akty družstva upravujúce ním
vykonávanú činnosť, riešenie uložených úloh,
d) plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných legislatívnych predpisov, poriadkov,
smerníc a riadiacich aktov platných v družstve,
e) plniť povinnosti na úseku bezpečnosti a hygieny pri práci a požiarnych predpisov,
f) dodržiavať zákonnosť v plánovacej, ekonomickej, finančnej a evidenčnej disciplíny,
g) zodpovedá za zabezpečovanie ochrany zvereného majetku, služobného a hospodárskeho
tajomstva spoločnosti.
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B.2.5.3. Zastupovanie vedúcich zamestnancov

(1) Ak je vedúci zamestnanec neprítomný, zastupuje ho v plnom rozsahu povinností, práv
a zodpovednosti zástupca, schválený nadriadeným.
(2) Ak je neprítomný riaditeľ družstva, zastupuje ho zástupca uvedený v časti C 4. tohto poriadku, v rozsahu povinnosti, práv a zodpovedností predmetu činnosti družstva.
(3) Zástupca i zastupovaný sú povinní pri odovzdávaní vedenia útvaru sa navzájom informovať
o priebehu a stave plnenia úloh, hlavné nedokončených prác a o iných dôležitých okolnostiach. Formu a obsah odovzdávania a preberania funkcie stanoví smernica.
(4) Rozhodnutie o zvlášť dôležitých otázkach si môže zastupovaný vyhradiť.
B.2.5.4. Odovzdávanie a preberanie funkcií a činností

(1) Odovzdávanie a preberanie funkcie vedúcich zamestnancov sa vykonáva písomne, v zmysle
smernice „Odovzdávanie a preberanie funkcií “. Pri odovzdávaní funkcie vedúceho je treba
najmä zabezpečiť a zhodnotiť stav a výsledky činnosti útvaru a spísať o tom zápis, ktorý
podpíše odovzdávajúci, preberajúci a ich nadriadený.
(2) Predchádzajúce ustanovenie platí i pre odovzdávanie funkcií ostatných zamestnancov,
u ktorých je to vzhľadom k dôležitosti funkcie, alebo rozsahu hmotnej zodpovednosti stanovené v popise funkcie, alebo v zvláštnej norme. Ustanovenie platí v zastupovaní trvajúcom
dlhšie ako 6 týždňov.
(3) Pri odovzdávaní a preberaní funkcie zamestnancov priamo zodpovedných za hospodárske
prostriedky, sa vykonáva mimoriadna inventarizácia zverených hospodárskych prostriedkov,
podľa osobitých predpisov.
(4) Postup uvedený v predchádzajúcich ustanoveniach platí analogicky pre odovzdávanie výkonu určitej činnosti z jedného útvaru do druhého útvaru.
B.2.5.5. Služobný styk a spolupráca

Vedúci útvarov, medzi ktorými nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, vybavujú bežné
veci priamo, v zásade dohodou smerujúcou k dosahovaniu základného cieľa družstva, ale
len výnimočne s ďalšími nadriadenými a podriadenými, spravidla prostredníctvom priamych
nadriadených, alebo podriadených. Zásadne dáva každý vedúci pokyn len svojim bezprostredne podriadeným a dostáva pokyn len od svojich bezprostredne nadriadených. Pokiaľ zamestnanec dostane príkaz od vyššieho vedúceho svojho priameho nadriadeného bezodkladne ho s ním oboznámi.
B.2.5.6. Metodické riadenie

(1) V stanovených prípadoch môžu útvary (zamestnanci) metodicky riadiť útvary (zamestnancov)
im priamo nepodriadené. Metodické riadenie sa uplatňuje vydávaním metodických pokynov,
prostredníctvom porád, poskytovaním odborných inštruktáží a konzultácií, vykonávaním odbornej kontrolnej činnosti. Účelom je zabezpečiť jednotný a racionálny výkon tej istej činnosti,
najmä z hľadiska metód a techniky práce na všetkých stupňoch riadenia a vo všetkých útvaroch, ktorým je táto činnosť priradená.
(2) Oprávnenie k metodickému riadeniu je špecifikované priradením činnosti „metodicky riadiť“, v
ktorej ako vecný predmet je špecifikovaná činnosť, ktorej sa metodické riadenie týka. Metodicky sú potom riadené všetky útvary, ktorým je táto „ metodicky riadená činnosť“ priradená.
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B.2.6. Vnútrodružstevné ekonomické riadenie

Sústava vnútrodružstevného hospodárenia je subsystémom celkového riadenia, ktorá sa vytvára v záujme využívania potenciálu družstva formou hmotnej zainteresovanosti pre zvyšovanie efektívnosti a kvality činnosti družstva. Sústava vnútropodnikového hospodárenia družstva je kodifikovaná v smernici „Majetok a hospodárenie družstva“, ktorá stanoví vnútorné
ekonomické usporiadanie a riadenie družstva.

B.3. SÚSTAVA ORGANIZAČNÝCH NORIEM A RIADIACICH AKTOV
B.3.1. Pojem a obsah organizačných noriem a riadiacich aktov

Systém riadenia družstva je kodifikovaný sústavou organizačných noriem a riadiacích aktov.
Organizačné normy a riadiace akty tvoria vo svojom celku vzájomne sa doplňujúcu sústavu, ktorá je jednotná a hierarchická. Nesmú byť vo vzájomnom rozpore, ale musia na seba nadväzovať a dopĺňať sa. Sú záväzné pre všetkých zamestnancov a upravujú riadiace, alebo pracovné
procesy, vzťahy medzi činiteľmi tohto procesu a vytvárajú organizačné formy, v ktorých tieto
procesy prebiehajú.
B.3.2. Organizačné normy

(1) Organizačné normy pôsobia relatívne dlhodobo a usmerňujú zamestnancov tak, aby sa utvárali určité stereotypy pri plnení úloh. Vydávanie resp. novelizácia organizačných noriem nesmie byť živelná , ale musí sa uskutočňovať plánovité.
(2) O vydaných organizačných normách na organizačnom úseku sa vedie centrálna evidencia.
Novelizácia a zmeny vo vydaných organizačných normách sa vykonávajú podľa smernice
„Tvorba a riadenie dokumentácie“.
(3) Podľa predmetu ich obsahu organizačné normy členíme na:
- štatutárne,
- metodické
B.3.2.1. Štatutárne (základné) normy

Štatutárne - základné normy riešia statickú stránku organizácie družstva a patria sem :
(1) O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k
Určuje organizačnú štruktúru družstva. Kodifikuje relatívne najstabilnejšiu časť jeho systému riadenia, a to predovšetkým:
h) základné princípy organizácie a riadenia,
i) činnosti potrebné k plneniu úloh,
j) útvarovú štruktúru, t.j. vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi útvarmi,
k) vertikálnu a horizontálnu deľbu činnosti medzi útvarmi, a teda pôsobnosť útvarov.
(2) P r a c o v n ý p o r i a d o k
Upravuje základné otázky práv a povinností zamestnancov, zásady vnútorného poriadku
organizácie práce a pracovnej disciplíny. Úzko nadväzuje na organizačný poriadok a publikuje sa tak, aby s jeho obsahom boli oboznámení všetci pracovníci družstva.
(3) P o d p i s o v ý p o r i a d o k
Vymedzuje právomoci a zodpovednosti jednotlivých orgánov a zamestnancov družstva
na rôznych úrovniach organizačnej štruktúry, pri schvaľovaní záznamov družstva.
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(4) R e g i s t r a t ú r n y
poriadok
Registratúrny poriadok upravuje zásady spisovej služby, spôsob vybavovania písomnosti,
záznamov a ich prijímanie, triedenie, evidenciu, ochranu, obeh, odoslanie a úschovu
v registratúre až po vyradenie
(5) M z d o v ý p o r i a d o k
Mzdový poriadok vymedzuje právne vzťahy medzi družstvom ako zamestnávateľom
a jeho zamestnancami v oblasti poskytovania miezd a zisťovania priemerného zárobku
zamestnanca. Zamestnávateľ vydáva mzdový poriadok v súlade so zákonom č. 311/2001
Z.z. Zákonník práce ( ďalej len ZP ) v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
B.3.2.2. Metodické normy

Metodické normy upravujú a vymedzujú dynamickú stránku organizácie a patria sem :
a) smernice, určujú spôsoby vykonávania jednotlivých funkcií ( činností) nevyhnutných na ich
splnenie. Určujú teda činnosti potrebné pre vykonávanie určitej funkcie, pracoviska, útvaru, ktoré sa na nich podieľajú. Majú byť tak podrobné, ako to vyžaduje racionálne splnenie
činnosti.
b) k smerniciam patria aj pracovné inštrukcie, ktoré bližšie popisujú pracovné činnosti vymedzené v smerniciach.
c) pokyny upravujú niektoré vybrané činnosti vykonávané zamestnancami týchto úsekov pri
plnení ich funkcií a vydávajú ich vedúci jednotlivých úsekov.
d) medzi pokyny sa zaraďujú aj pracovné návody.
B.3.3. Riadiace akty

Riadiace akty sú vydávané k zabezpečeniu dôležitých krátkodobých hospodárskych úloh
družstva a patria sem:
a) príkazy,
b) rozhodnutia,
c) oznámenia.
B.3.3.1. Príkazy predsedu predstavenstva a riaditeľa

Určujú opatrenia spravidla krátkodobého, časovo obmedzeného charakteru, ktoré ukladá
predseda predstavenstva, alebo riaditeľ družstva, pre zabezpečenie zvlášť dôležitých a záväzných úloh, menovite zamestnancom a kolektívom mimo rámca ich základných povinností.
B.3.3.2. Rozhodnutia predsedu predstavenstva a riaditeľa

Obsahujú dôležité opatrenia závažného charakteru ako sú personálne a organizačné zmeny,
zmeny v komisiách s pôsobnosťou v celom družstve.
B.3.3.3. Oznámenia predsedu predstavenstva a riaditeľa

Obsahujú inštrukcie informatívneho charakteru o činnosti a zmenách mimo rámca bežného
chodu družstva.
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C. ŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ ČINNOSTI ÚTVAROV
C.1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DRUŹSTVA
(1) Organizačná štruktúra družstva nadväzuje na štruktúru orgánov družstva, ktorá je uvedená
v stanovách družstva a v prílohe č. 1. Organizačná schéma družstva je uvedená v prílohe č. 2.
(2) Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza všetkých členov družstva. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze patrí rozhodovanie o zániku družstva, zmene právnej formy družstva, vo
všetkých ďalších záležitostiach plní pôsobnosť členskej schôdze zhromaždenie delegátov.
(3) Zhromaždenie delegátov tvoria volení zástupcovia domov. Každý dom na členských schôdzach
domu volí jedného delegáta v zmysle stanov, rokovacieho a volebného poriadku.
(4) Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie
sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému organu družstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.
(5) Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, menovaný a odvolávaný predstavenstvom
v zmysle zákonníka práce. Riaditeľ za celú svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu a plní jeho
uznesenia.
(6) Kontrolná komisia sa zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov, je nezávislá od ostatných orgánov družstva a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho
členov.

C.2. ODBORNÉ ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA, PROKURISTU A ORGANIZAČNÝCH
ÚTVAROV
(1) Pôsobnosť útvaru je daná všetkými činnosťami, ktoré musí útvar vykonávať pre plnenie úloh,
ktoré sú mu uložené a ktoré plynú z jeho postavenia v útvarovej štruktúre a to bez ohľadu na to,
či sú tieto činnosti výslovne v organizačnom poriadku uvedené. Priradenie predmetov činnosti
v tomto organizačnom poriadku sa špecifikuje, čo útvar predovšetkým „zabezpečuje“.
(2) Slovo „zabezpečuje“ je operátor, ktorý sa používa, keď nie je z vyššieho stupňa riadenia účelné
presne špecifikovať, akým spôsobom má byť žiaduci výsledok dosiahnutý. Interpretovať tento
operátor je potrebné čo najnáročnejšie. Kto „zabezpečuje“, zodpovedá za to, že výsledok bude
dosiahnutý.
(3) Kto „zabezpečuje“, buď to robí sám, alebo to vyžaduje u iného útvaru, ak je to v naplní iného
útvaru, alebo obstaráva, keď družstvo nemá vlastnú kapacitu, avšak v tomto prípade sa nepovažuje „zabezpečuje“, iba zaslanie objednávky.
(4) Pôsobnosť útvaru sa delí na:
a) odbornú, ktorá produkuje výstupy potrebné pre činnosť iných útvarov a pre plnenie úloh
družstva a v ktorej je vlastné poslanie a zmysel útvaru,
b) všeobecnú, nevyhnutnú pre zabezpečenie vnútorného chodu útvaru.
(5) Odborná pôsobnosť sa ďalej rozlišuje na:
a) všeobecnú odbornú pôsobnosť,
b) špecifickú odbornú pôsobnosť.
(6) Predmety činnosti vyjadrujúce všeobecnú odbornú pôsobnosť sú priradené všetkým útvarom
a tieto sú uvedené v článku všeobecné činnosti, priradené všetkým útvarom.
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(7) Predmety činnosti vyjadrujúce špecifickú odbornú pôsobnosť sú jednotlivým útvarom priradené
v tejto časti organizačného poriadku.
C.2.1. Predstavenstvo
C.2.1.1. Poslanie a predmety činnosti predstavenstva
Základným poslaním predstavenstva je:
a) vykonávať všetky práva a povinnosti súvisiace so správou majetku družstva,
b) určovať stratégiu podnikateľskej činnosti družstva,
c) vykonávať uznesenia zhromaždenia delegátov.
Predstavenstvo realizuje po schválení v zhromaždení delegátov:
a) zmluvy o prevode a prenájme nehnuteľného majetku,
b) organizačný poriadok spoločnosti,
c) majetkové účasti (vklady) v iných spoločnostiach a družstvách.
C.2.1.2 Podriadenosť a nadriadenosť predstavenstva

a) predstavenstvo je priamo podriadené zhromaždeniu delegátov,
b) predstavenstvu je priamo podriadený:
1. prokurista
2. riaditeľ družstva
3. pomocné komisie menované predstavenstvom
C.2.1.3. Práva, povinnosti a zodpovednosť predstavenstva

Okrem všeobecných práv, povinností a zodpovednosti predstavenstva uvedených v obchodnom
zákonníku, stanovách družstva a v časti B.1 ods. 6 tohto organizačného poriadku má
predstavenstvo družstva nasledovné práva, povinnosti a zodpovednosť:
Právomoci predstavenstva:
1. Riadi činnosť družstva v rozsahu predmetu činnosti a vymedzenej právomoci týmto organizačným poriadkom, organizačnými normami a smernicami družstva.
2. Rozhoduje o prijatí, vylúčení člena družstva podľa stanov a o pridelení členom družstevné
byty (nebytové priestory), podľa schváleného poradovníka.
3. Udeľuje súhlas na dohodu o výmene bytu podľa Čl. 32 stanov. a dočasné používanie bytu,
alebo jeho časti na iné účely ako bývanie podľa Čl. 34 stanov.
4. Schvaľuje dokumenty dotykajúce sa všetkých členov a orgánov družstva podľa stanov; návrh zmeny výšky príspevkov a poplatkov, zmluvy na výkon správy bytov a nebytových
priestorov, nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov podľa Čl. 26 stanov, zmluvy o
podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru), alebo jeho časti členovi podľa Čl. 31
stanov, zmluvy o prenájme družstevného bytu (nebytového priestoru) občanovi alebo organizácii do nájmu na dobu určitú podľa Čl. 34 stanov, dohody o zániku nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru) podľa ods. 1. písm. a) Čl. 35 stanov, dohody o zániku
členstva podľa Čl. 16 stanov, výpoveď z nájmu bytu podľa ods. 1 písm. b) Čl. 35 stanov.
5. Schvaľuje smernice a vydáva riadiace akty; príkazy, rozhodnutia, oznámenia v zmysle smernice „Tvorba a riadenie dokumentácie“.
6. Schvaľuje návrhy zmien výšky príspevkov a poplatkov za poskytované služby a výšky odmien pre jednotlivé orgány družstva v zmysle príslušných smerníc.
7. Predstavenstvo rozhoduje o udelení a odobratí prokúry.
8. Menuje a odvoláva riaditeľa družstva a pomocné orgány družstva.
9. Odsúhlasuje dohody o prevode práv a povinnosti členov družstva.
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10. Odsúhlasuje a odporúča zhromaždeniu delegátov na schválenie; výročnú správu, riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozdelenie
a použitie zisku, podnikateľský a finančný plán, vrátane osobných nákladov zamestnancov
družstva, smernice, ktoré upravujú oblasti činnosti všetkých členov a orgánov družstva,
správy predstavenstva o činnosti družstva.
11. Rozhoduje o obstarávaní, vyraďovaní, prenajme, nájme a bezodplatnom prevode majetku,
okrem nehnuteľného majetku a ďalšom naložení s majetkom pri jeho vyraďovaní.
12. Rozhoduje v rámci predmetu činnosti družstva o zriadení nového, alebo zrušení hospodárskeho strediska družstva v zmysle príslušných smerníc.
Povinnosti a zodpovednosť predstavenstva za:
1. Svoju činnosť zhromaždeniu delegátov a plnenia úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti v
rozsahu vymedzenej právomoci týmto organizačným poriadkom, z rozhodnutia zhromaždenia delegátov, prijatých opatrení na nápravu z protokolov kontroly kontrolnej komisie
a prijatých sťažnosti členov družstva
2. Vykonávanie právnych úkonov v právomocí štatutárneho orgánu.
3. Zabezpečovanie a vykonávanie kompletných, včasných, maximálne hospodárnych a efektívnych činnosti vyplývajúcich z povinnosti a zodpovednosti družstva.
4. Predkladanie zhromaždeniu delegátov návrhy stanov, zvýšenia alebo zníženia zapisovaného
základného imania, štatúty jednotlivých fondov a smerníc, ktoré upravujú oblasti činnosti
všetkých členov a orgánov družstva,
5. Predkladanie zhromaždeniu delegátov na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku,
alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozdelenie a použitie zisku, prípadne o
spôsobe úhrady straty a výročnej správy.
6. Predkladanie zhromaždeniu delegátov na schválenie „združovanie finančných prostriedkov“,
podnikateľský a finančný plán a základné otázky koncepcie rozvoja družstva.
7. Organizovanie rokovania zhromaždenia delegátov, odoslanie kompletných podkladových materiálov k veciam, ktoré sú na programe a pri tajných voľbách spoločných orgánov, technické
prostriedky potrebné na voľby v súčinnosti riaditeľa so zamestnancami družstva.
8. Organizovanie výkonu správy bytov a nebytových priestorov a výberových konaní v súlade
s platnou legislatívou.
9. Organizovanie a uzatváraní zmlúv na poskytovanie plnenia spojených s užívaním bytov
a nebytových priestorov, služieb spojených s prevádzkou, údržbou a opravou bytových domov, na odborné prehliadky technických zariadení v zmysle platnej legislatívy.
10. Prerokovanie plnenia finančného plánu a výsledkov hospodárenia a prijímanie opatrení na
zapracovanie výsledkov hospodárenia do spresneného finančného plánu,
11. Prerokovanie o stave, vývoji, postupe vymáhania pohľadávok a prijíma opatrenia a rozhodnutia na zníženie výšky pohľadávok po lehote splatnosti.
12. Uzatvorenie so všetkými zamestnancami družstva a s členmi orgánov družstva, ktorým je
zverený majetok do používania, resp. majetok na vyúčtovanie, dohodu o hmotnej zodpovednosti.
C.2.2. Prokurista
C.2.2.1 Poslanie a predmet činnosti prokuristu
Základným poslaním prokuristu je:
a) vykonávať právne úkony, ku ktorým dochádza pri výkone správy domov,
b) prokurista podpisuje tým spôsobom, že k menu družstva prípoji dodatok označujúci prokúru
a svoj podpis.
C.2.2.2 Podriadenosť a nadriadenosť prokuristu

a)

prokurista je priamo podriadený predstavenstvu,
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C.2.2.3. Forma udelenia prokúry

a) prokúra sa udeľuje na základe úradne overeného splnomocnenia, v ktorom bude uvedený
rozsah prokúry, maximálne v zmysle ods. C. 2.2.4.
b) časová platnosť prokúry je viazaná na funkčné obdobie riaditeľa. Po ukončení funkčného obdobia riaditeľa, predstavenstvo je povinné udelenú prokúru odobrať.
C.2.2.4 Práva, povinnosti a zodpovednosť prokuristu

1. Prokurista je oprávnený pri výkone právnych úkonov v spojitosti s výkonom správy domov v
mene družstva konať:
a) v oblasti pracovno-právnych vzťahov,
b) v oblasti výkonu správy a vzťahov medzi družstvom a vlastníkmi bytov,
c) v oblasti vzťahov medzi družstvom a užívateľmi bytových a nebytových priestorov,
d) vo vzťahu k štátnym orgánom, peňažným a finančným inštitúciám,
e) v súdnych sporoch spojených s výkonom správy,
f) s fyzickými a právnickými osobami pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania správy bytových a nebytových priestorov.
2. Prokurista nie je oprávnený pri výkone právnych úkonov v spojitosti s výkonom správy domov v mene družstva konať:
a) scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností družstva,
b) poskytovanie pôžičiek a úverov z prostriedkov družstva,
c) poskytovanie záruk tretím osobám,
d) použitie družstevných fondov.
3. Prokurista je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami družstva a všetkých užívateľov bytov, najmä je povinný zaobstarať si a pri
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy
jeho členov. Pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len
niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva. Prokurista
nezodpovedá za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonával uznesenie
predstavenstva družstva. To neplatí, ak je uznesenie predstavenstva v rozpore s právnymi
predpismi alebo stanovami družstva.“.
C.2.3. Riaditeľ družstva
C.2.3.1 Poslanie a predmety činnosti riaditeľa družstva

Rozhodujúcim poslaním riaditeľa je zabezpečovanie činnosti zameraných na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov družstva (zhromaždenia delegátov, predstavenstva a kontrolnej
komisie), ich strategických rozhodnutí a zámerov a má za cieľ dosiahnutie maximálneho uspokojovanie potrieb užívateľov bytov.
Pôsobnosť riaditeľa:
a) riadi činnosť výkonného aparátu družstva, jej vnútorných organizačných útvarov ako jediný
vedúci s nedeliteľnými právomocami a zodpovednosťou.
b) vykonáva a zabezpečuje operatívne riešenie bežných činností družstva delegovaných predstavenstvom,
c) zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu družstva, v ktorom je v pracovnom pomere,
d) je oprávnený v rámci delegovaných právomoci vykonávať a podpisovať právne úkony za
družstvo.
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C.2.3.2. Podriadenosť a nadriadenosť riaditeľa družstva

a) riaditeľ družstva je priamo podriadený predstavenstvu družstva,
b) riaditeľovi družstva sú priamo podriadení:
1. odborný referent organizačného úseku,
2. vedúci ekonomického úseku,
3. vedúci technického úseku.
C.2.3.3. Práva, povinnosti a zodpovednosť riaditeľa družstva

Okrem všeobecných práv, povinností a zodpovednosti vedúceho zamestnanca uvedených v časti
B.2 ods. 4.1. tohto organizačného poriadku, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúcich zo
zákonníka práce a stanov družstva má riaditeľ družstva právo, povinnosť a zodpovednosť:
Právomoci riaditeľa
1. Ako jediný zodpovedný vedúci riadi činnosť družstva z predmetu činnosti v rozsahu vymedzenej právomoci udelenej predstavenstvom, stanovami, týmto poriadkom a organizačnými
normami a smernicami družstva.
2. Zastupuje štatutárny orgán voči orgánom štátnej správy v rozsahu delegovanej právomoci.
3. Menuje a odvoláva podriadených zamestnancov do funkcie a z funkcie v súlade
s organizačným poriadkom, schvaľuje pracovné náplne, práva a povinnosti zamestnancov,
po prerokovaní v predstavenstve schvaľuje návrhy, vyhodnotené prémiové ukazovatele,
úpravy základných platov a návrhy na odmeny .
4. Je oprávnený vykonávať a podpisovať právne úkony za družstvo s výnimkou právomocí štatutárneho orgánu, a v súlade s predmetom činností družstva schvaľuje dokumenty, vypracované podriadenými zamestnancami.
5. Schvaľuje faktúry, objednávky, pracovné cesty, príkazy na jazdu motorovým vozidlom, nákupy materiálu.
6. Stanovuje operatívne metódy a riešenie (opatrenia, spôsoby, podmienky a lehoty na splnenie úloh) činností stanovenými smernicami a poriadkami a používa operatívne metódy, postupy a činnosti na splnenie cieľov a úloh so zameraním na sledovanie a odstraňovanie príčin neuspokojivého stavu s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť a riadi sledovanie plnenia dlhodobých
strategických cieľov družstva.
7. Kontroluje časovú postupnosť plánovaných prác, kvalitu výkonu činností, procesov, dodržiavanie pracovných, organizačných, bezpečnostných, hygienických, ekologických a iných pokynov, noriem, predpisov a nariadení. Posudzuje dosiahnuté alebo vykazované pracovné výsledky, plnenie úloh a cieľov v
zmysle platnej legislatívy SR.
8. Navrhuje, zavádza, preveruje a kontroluje dlhodobé pravidlá riadenia a systém riadenia organizácie práce zamestnancov družstva s cieľom zabezpečiť jednotný a racionálny výkon
činností na jednotlivých stupňoch riadenia družstva, a vo všetkých oddeleniach, ktoré sú mu
podriadené.
9. Riadi spracovávanie organizačných smerníc a iných vnútrodružstevných predpisov pre
družstvo
a vykonáva pripomienkovanie smerníc a iných vnútrodružstevných predpisov upravujúcich činnosť
ostatných útvarov družstva, zabezpečuje evidenciu a uchovávanie schválených dôležitých predpisov
upravujúcich vykonávanie kontrolnej činnosti.
10. Riadi metodické spracovávanie a zavádzanie zmien legislatívy SR a nových moderných metód riadenia do podmienok družstva a sledovanie vývoja a zmeny v legislatíve, v metódach plánovania, riadenia v oblasti informácií a analýz údajov, atď.
11. Riadi školenie a odborný výklad predpisov pre zamestnancov zainteresovaných útvarov a vykonávanie poradenskej činnosti, konzultácií a inštruktáži ,a preverovanie alebo kontrolu dodržiavania záväzných predpisov a na základe zistení rozvíja a zdokonaľuje metódy riadenia.
12. Systematicky preveruje a nezávisle skúma (doklady, písomnosti, dokumentáciu, činnosti, právoplatné
rozhodnutie súdu, atď.) s cieľom určiť, či činnosti a súvisiace výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi a legislatívou SR, Tieto zámery realizuje na dosiahnutie požadovaných cieľov.
13. Deleguje časť svojej rozhodovacej právomoci na vedúcich zamestnancov družstva na základe vnútrodružstevnej legislatívy.
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Povinnosti a zodpovednosť riaditeľa za:
1. Za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu v zmysle zákonníku práce, stanov a tohto poriadku.
2. Za plnenie úloh riadeného úseku vyplývajúce z predmetu činnosti úseku, z rozhodnutia orgánov družstva, prijatých opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v protokoloch kontrolnej
komisie a prijatých sťažností členov družstva.
3. Zabezpečovanie kompletných, včasných, efektívnych, maximálne hospodárnych činností
v súlade s predmetom činnosti a v rozsahu stanov a delegovaných právomoci predstavenstvom.
4. Zabezpečovanie kompletných, včasných, efektívne vykonávaných pracovných úloh a právnych úkonov, s výnimkou právomocí štatutárnych orgánov, vyplývajúcich družstvu z uznesení
orgánov družstva a príkazov predsedu predstavenstva.
5. Zabezpečovanie prevádzky, údržby a oprav spoločných častí domu, spoločných zariadení
domu, nebytových priestorov a príslušenstva domu podľa plánu opráv na základe písomne
uzatvorených zmlúv.
6. Zabezpečovanie riadnych, pravidelných a kompletné dodržiavanie mesačných a ročných závierkových prác pri správnom zaúčtovaní jednotlivých účtov podľa platnej legislatívy s dodržaním určených termínov, vypracovania účtovnej závierky Súvahy, Výkazu ziskov a strát,
Daňového priznania, závierky, hospodárskeho výsledku, návrhu a spresnenia finančného
plánu, rozpočtu.
7. Zabezpečovanie prípravy schôdze zhromaždenia delegátov, predstavenstva, a podkladov na
tieto schôdze.
8. Vykonávanie a zabezpečovanie činnosti vyplývajúce pre úseky z noriem, stanov, smerníc a
vnútrodružstevných predpisov a legislatívy SR.
9. Vypracovanie návrhov textov výročnej správy, zmlúv, organizačných noriem a riadiacich aktov pre predstavenstvo vyplývajúcich z činnosti družstva v súlade s platnou vnútrodružstevnou legislatívou, normami, stanovami, smernicami, zákonnými predpismi, a za ich predkladanie na pripomienkové konanie predstavenstvu v stanovených termínoch.
10. Zabezpečovanie vypracovania návrhov platobných rozkazov a zabezpečenie vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti.
11. Za kompletné správne, riadne, včasné, efektívne vykonávanie a zabezpečovanie činností vyplývajúcich pre družstvo z platnej legislatívy SR, stanov, organizačných noriem, smerníc, príkazov predsedu predstavenstva a vnútrodružstevných predpisov.
12. Za včasnosť, úplnosť, správnosť, neskresľovanie údajov pri príprave a kvalifikovaných podkladov, predkladaných na rozhodnutie orgánov družstva, (ZD, PD a predsedu PD).
13. Za včasnú prípravu, aplikáciu a novelizáciu vnútrodružstevných predpisov v súlade s platnou
legislatívou, vrátane návrhu stanov družstva.
14. Zodpovedá za zverený majetok družstva v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti a ustanoveniami zákonníka práce a riadnu a bezpečnú manipuláciu s peňažnými prostriedkami
družstva v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
15. Za riadne dodržiavanie pracovnej disciplíny a ustanovení vyplývajúcich z platného znenia zákonníka práce, vrátane určeného pracovného času, stránkových a pokladničných hodín.
16. Plní príkazy predsedu predstavenstva.
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C.2.4 Organizačný úsek
C.2.4.1 Poslanie a predmety činnosti organizačného úseku

(1) Základným poslaním organizačného úseku je:
a) vedenie agendy pre riaditeľa a predstavenstvo,
b) príprava podkladov pre riaditeľa, predstavenstvo a ostatné orgány družstva,
c) vedenie evidencie o členoch, sťažnostiach a organizovanie ich včasného vybavenia
d) vybavovanie agendy súvisiacej s prevodom družstevných bytov do vlastníctva, dohôd
o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve, so zmluvami
o výkone správy bytov a nebytových priestorov a nájomnými zmluvami, s príkaznými zmlúvami
samosprávy , domových dôverníkov , dozorcov výťahu,
e) organizovanie, príprava písomností a organizačné zabezpečenie schôdzí predstavenstva
a zhromaždenia delegátov a vyhotovovanie zápisov z týchto schôdzí,
f) príprava návrhov a podkladov pre súdy vo veci vymáhania pohľadávok, pre reklamácie vád
diela a späť vzatie súdnych podaní v rozsahu splnomocnenia, zápisu zmien zapisovaných
skutočností v obchodnom registri, analýzy a rozbory súdnych rozhodnutí, pri súdnych sporoch príprava analýz, rozborov a predkladanie ďalších postupov,
(2) Predmet činnosti referátu organizačného úseku :
a) vedenie protokolu utajovaných písomností a dokladov , zabezpečovanie dodržiavanie predpisov
a pokynov o ochrane osobných údajov, rozmnožovanie písomnosti
b) vedenie evidencie o členoch, nových prihláškach a vylúčeniach členov, petíciách, sťažnostiach, oznámeniach a zabezpečovať ich včasné a správne vybavenie, spolupracovať
s členskými samosprávami a poskytovať členom informácie o členských záležitostiach
c) organizovať vybavovanie agendy súvisiacej s prevodom družstevných bytov do vlastníctva,
dohôd o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve, so zmluvami
o výkone správy bytov a nebytových priestorov a nájomnými zmluvami, pri vysporiadaní
bezpodielového vlastníctva rozvedených manželov ako i pri úmrtí užívateľov a vlastníkov bytov, s príkaznými zmlúvami samosprávy , domových dôverníkov , dozorcov výťahu,
d) vedenie evidencie o riadiacich a organizačných normách družstva
C.2.4.2 Podriadenosť a nadriadenosť organizačného úseku

a) organizačný úsek je priamo podriadený riaditeľovi družstva,
C.2.4.3. Práva, povinnosti a zodpovednosť odborného referenta organizačného úseku

Okrem všeobecných práv, povinností a zodpovednosť zamestnanca uvedených v časti
ods. 4.1. tohto organizačného poriadku, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúcich zo zákonníka
práce a stanov družstva má odborný referent organizačného úseku právo a zodpovednosť:
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Právomoci odbroného refrenta organizačného úseku
1. Riadi činnosť úseku v rozsahu vymedzenej právomoci týmto organizačným poriadkom,
organizačnými normami a smernicami družstva.
2. Koordinuje činností ostatných útvarov družstva pri príprave návrhov a podkladov pre súdy
a zúčastňuje sa na súdnych rokovaniach v súlade so splnomocnením.
3. Odsúhlasuje faktúry, objednávky a nákupy materiálu úseku v súlade s delegovanou právomocou.
4. Prijíma operatívne riešenia a metódy (opatrenia, spôsoby, podmienky a lehoty na splnenie
úloh) na splnenie činností, úloh a cieľov stanovených v organizačných normách a v smerniciach so zameraním na sledovanie a odstraňovanie príčin neuspokojivého stavu s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť.
5. Kontroluje časovú postupnosť plánovaných prác, kvalitu výkonu činností, procesov, dodržiavanie pracovných, organizačných, bezpečnostných, hygienických, ekologických a iných pokynov,
noriem, predpisov a nariadení. Posudzuje dosiahnuté alebo vykazované pracovné výsledky,
plnenie úloh a cieľov v zmysle platnej legislatívy SR.
6. Metodicky riadi spracovávanie organizačných noriem, smerníc a iných vnútrodružstevných
predpisov pre riadený úsek a vykonáva pripomienkovacie konanie organizačných noriem,
smerníc a vnútrodružstevných predpisov, upravujúcich činnosť ostatných útvarov družstva,
zabezpečuje evidenciu a uchovávanie schválených dôležitých predpisov upravujúcich vykonávanie kontrolnej činnosti.
Povinnosti a zodpovednosť odborného refrenta organizačného úseku
1. Za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi družstva v zmysle zákonníku práce, stanov a tohto poriadku.
2. Za plnenie úloh riadeného úseku vyplývajúce z predmetu činnosti úseku, z rozhodnutia orgánov družstva, prijatých opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v protokoloch kontrolnej
komisie a prijatých sťažností členov družstva.
3. Za vykonávanie a zabezpečovanie kompletných, včasných, maximálne hospodárnych a efektívnych činnosti vyplývajúce z poslania a pôsobnosti pre úsek z legislatívy SR, stanov, organizačných noriem, smerníc a vnútrodružstevných predpisov.
4. Zabezpečovanie agendy a nevyhnutných činností spojených s priamou pôsobnosťou riaditeľa
a predstavenstva, príprava podkladov pre rozhodnutia riaditeľa, predstavenstva a ostatných
orgánov družstva.
5. Organizovanie prijímania návštev u riaditeľa, predstavenstva a vedenie evidencie o dôležitých
rokovaniach a udalostiach.
6. Organizovanie činností spojených s vylučovaním členov, opätovným prijímaním vylúčených
členov, odosielanie prijatých rozhodnutí, upomienok, uznesení predstavenstva a zhromaždenia delegátov.
7. Organizovanie, prípravu a organizačné zabezpečenie schôdzí predstavenstva, zhromaždenia
delegátov a vyhotovovanie zápisov z týchto schôdzí.
8. Organizovanie evidencie zmlúv uzatváraných medzi družstvom a zhotoviteľmi diela a dodávateľmi tovarov. Spolupôsobiť pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác podľa stanovených pravidiel.
9. Pripravovanie návrhov a podkladov pre súdy vo veci vymáhania pohľadávok, pre reklamácie
vád diela a späť vzatie súdnych podaní v rozsahu splnomocnenia, zápisu zmien zapisovaných
skutočností v obchodnom registri, analýzy a rozbory súdnych rozhodnutí, pri súdnych sporoch,
prípravu analýz, rozborov a predkladanie ďalších postupov.
10. Pripravovanie návrhov a podkladov vo veci vymáhanie pohľadávok formou exekúcií podľa právoplatných rozhodnutí súdov, ak nastanú podmienky na ich vzatie späť.
11. Vypracovanie návrhov na vypovedanie z nájmu bytu a späť vzatie výpovede, ak na to nastanú
podmienky.
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12. Spracovanie agendy s príkaznými zmluvami samosprávy , dom. dôverníkov a dozorcov výťahuv,
13. Vypracovanie návrhov textov zmlúv, organizačných noriem a riadiacich aktov vyplývajúcich z
činnosti úseku v súlade so zákonnými predpismi, stanovami, organizačnými normami, smernicami a ich predkladanie na pripomienkové konanie v stanovených termínoch.
14. Včasné predkladanie správnych, neskresľovaných a úplných údajov, potrebných pri príprave
kvalifikovaných podkladov na rozhodovanie orgánov družstva.
15. Zodpovedá za zverený majetok družstva v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti a ustanoveniami zákonníka práce.
16. Zodpovedá na riadenom úseku za dodržiavanie pracovnej disciplíny, bezpečnosti, požiarnej
ochrany, hygieny pri práci a za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo znenia zákonníka práce, vrátane určeného pracovného času, stránkových dní a hodín.
17. Plní príkazy riaditeľa družstva a predsedu predstavenstva.
C.2.5. Ekonomický úsek
C.2.5.1. Poslanie a predmet činnosti ekonomického úseku

(1) Základným poslaním ekonomického úseku v SBD je:
a) riešiť, plánovať, usmerňovať, kontrolovať zásadné otázky hospodárnosti a ekonomického vývoja,
b) zabezpečovať a vykonávať pokladničnú činnosť,
c) zabezpečovať zásady mzdovej politiky v súlade s platnými predpismi,
d) organizovať a zabezpečovať účtovníctvo,
e) zabezpečovať ročné účtovné závierky a požadované výročné správy,
f) zabezpečovať a vykonávať daňovú činnosť,
g) organizovať a zabezpečovať finančné plány,
h) organizovať a usmerňovať činnosti spojené so stanovením mesačných zálohových platieb
a ročným účtovaním nákladov v súvislosti s užívaním bytov a domov.
ch) prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie poštových zásielok, vedenie administratívnej a registratúrnej agendy podľa registratúrneho poriadku
(2) Okrem činnosti vedúceho ekonomického úseku sú ďalšie činnosti vykonávané v útvare :
a) odborný referát ekonomického úseku
b) samostatný referát ekonomického úseku
(3) Predmet činnosti odborného referátu ekonomického úseku :
a) vedenie ekonomickej agendy z oblasti poplatkov, príspevkov, pohľadávok a poskytovaných
plnení spojených s užívaním bytov,
b) vedenie pokladníc a pokladničných kníh, výberu, stavu a pohybu peňazí v hotovosti, za výplaty zamestnancov, cennosti a depozitá v pokladni,
c) vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov a orgánov družstva.
d) prijímanie rozdeľovanie a odosielanie poštových zásielok, vedenie administratívnej a registratúrnej agendy podľa registratúrneho poriadku
(4) Predmet činnosti samostatného referátu ekonomického úseku :
a) vedenie evidencie o pohybe finančných prostriedkov na bankových účtoch, tvorbe a čerpaní
príslušných fondov družstva a domov,
b) vystavovanie faktúr a vedenie evidencie o pohľadávkach, záväzkoch a ich úhrad,
c) vedenie samostatného účtovníctva pre každý bytový dom, účtovných kníh v zmysle zákona
o účtovníctve, sledovanie hospodárskej činnosti v rámci predmetu činnosti družstva hospodárskych stredísk,
d) vystavovanie interných účtovných dokladov a ich účtovanie.
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C.2.5.2. Podriadenosť a nadriadenosť ekonomického úseku

a) ekonomicky úsek je priamo podriadený riaditeľovi družstva,
b) vedúcemu ekonomickému úseku sú priamo podriadení:
1. Odborný referent ekonomického úseku.
2. Samostatný referent ekonomického úseku
C.2.5.3. Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúceho ekonomického úseku

Okrem všeobecných práv, povinností a zodpovednosti vedúceho zamestnanca uvedených v časti
ods. 4.1. tohto organizačného poriadku, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce zo zákonníka
práce a pracovného poriadku má vedúci ekonomického úseku právo, povinnosť a zodpovednosť:
Právomoci vedúceho ekonomického úseku
1. Riadi činnosť úseku v rozsahu vymedzenej právomoci týmto organizačným poriadkom, organizačnými normami a smernicami družstva.
2. Zastupuje riaditeľa družstva v čase jeho neprítomnosti na pracovisku, v rozsahu delegovanej
právomoci riaditeľom.
3. Vykonáva prepočty výšky mesačných preddavkov z dôvodu zmeny cien energií, alebo skutočnej výšky nákladov pri ročnom vyúčtovaní nákladov.
4. Parafuje záznamy vypracované podriadenými zamestnancami v súlade s predmetom činností
úseku.
5. Odsúhlasuje faktúry, objednávky a nákupy materiálu úseku v súlade s delegovanou právomocou.
6. Prijíma operatívne riešenia a metódy (opatrenia, spôsoby, podmienky a lehoty na splnenie
úloh) na splnenie činností, úloh a cieľov stanovených v organizačných normách a v smerniciach so zameraním na sledovanie a odstraňovanie príčin neuspokojivého stavu s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť.
7. Kontroluje časovú postupnosť plánovaných prác, kvalitu výkonu činností, procesov, dodržiavanie pracovných, organizačných, bezpečnostných, hygienických, ekologických a iných pokynov,
noriem, predpisov a nariadení. Posudzuje dosiahnuté alebo vykazované pracovné výsledky,
plnenie úloh a cieľov v zmysle platnej legislatívy SR.
8. Metodicky riadi spracovávanie organizačných noriem, smerníc a iných vnútrodružstevných
predpisov pre riadený úsek a vykonáva pripomienkovacie konanie organizačných noriem,
smerníc a vnútrodružstevných predpisov, upravujúcich činnosť ostatných útvarov družstva,
zabezpečuje evidenciu a uchovávanie schválených dôležitých predpisov upravujúcich vykonávanie kontrolnej činnosti.
9. Deleguje časť svojej rozhodovacej právomoci na zamestnancov ekonomického úseku na základe organizačných noriem a smerníc družstva.
10. Navrhuje prémiové ukazovatele zamestnancov úseku a vyhodnocuje ich plnenie.
Povinnosti a zodpovednosti vedúceho ekonomického úseku za:
1. Za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi družstva v zmysle zákonníku práce, stanov a tohto poriadku.
2. Zodpovedá za plnenie úloh riadeného úseku vyplývajúce z predmetu činnosti úseku, z rozhodnutia orgánov družstva, prijatých opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v protokoloch
kontrolnej komisie a prijatých sťažností členov družstva.
3. Za vykonávanie a zabezpečovanie kompletných, včasných, maximálne hospodárnych a efektívnych činnosti vyplývajúce z poslania a pôsobnosti pre úsek z legislatívy SR, stanov, organizačných noriem, smerníc a vnútrodružstevných predpisov.
4. Zabezpečovanie vedenia pokladníc a pokladničných kníh, výberu, stavu a pohybu peňazí v hotovosti, za výplaty zamestnancov, depozitá v pokladní, bezpečnú manipuláciu s peňažnými
prostriedkami v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
5. Zabezpečovanie vedenia účtovných kníh, pri správnom zaúčtovaní jednotlivých účtovných prípadov, podľa účtovných postupov účtovania a platnej legislatívy SR.
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6. Zabezpečovanie účtovania predpisu mesačných zálohových úhrad a ich individuálne prepočty
a zmeny, príspevkov a poplatkov, tržieb za úhrady mesačných zálohových predpisov za užívanie bytov a nebytových priestorov a dodávateľských faktúr.
7. Obstarávania a podpísanie zmlúv na zriadenie bankových spoločných účtov domov, účtov pre
jednotlivé domy a úhrady záväzkov z dodávateľských faktúr.
8. Obstarávania a podpísanie zmlúv na poistenie bytových domov, majetku družstva a finančné
riešenie poistných udalostí a za účtovanie pohybov na bankových účtoch.
9. Organizovanie spracovania mesačných uzávierkových prác, účtovanie nákladov a výnosov
družstva, jednotlivých stredísk a vyhotovenie štatistických výkazov v stanovených termínoch.
10. Organizovanie spracovania miezd zamestnancov a odmien orgánov družstva, vyhotovenie
oznámení o zmenách, výkazov pre poisťovne sociálneho a zdravotného zabezpečenia a výkazov o dani príjmu zo závislej činnosti, v stanovených termínoch.
11. Organizovanie evidencie o cenných papieroch, o výške nedoplatkov za pohľadávky po lehote
splatnosti, o majetku, o záväzkoch z dodávateľských faktúr, o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv domov a vchodov.
12. Organizovanie evidencie o dochádzke zamestnancov do zamestnania, o čerpaní mzdových
prostriedkov, o čerpaní a použití sociálneho fondu.
13. Organizovanie vypracovania ročnej účtovnej závierky, výročnej správy za riadený úsek, výročných správ domov a ročného vyúčtovania nákladov za plnenia poskytované s užívaním
bytov.
14. Vykonanie interných účtovných operácií na základe interných účtovných dokladov v zmysle
smerníc o účtovníctve.
15. Vypracovanie návrhu na tvorbu a čerpanie rezerv a opravných položiek k dlhodobému majetku, pohľadávkam, odpisom nedobytných pohľadávok, podľa zákonom stanovených pravidiel
a smerníc o účtovníctve.
16. Vypracovanie daňového priznania o dani z príjmov právnických osôb, o dani z pridanej hodnoty, dani z nehnuteľnosti a dani z motorového vozidla.
17. Vypracovanie analýz, rozborov stavu pohľadávok a návrhov opatrení na ich znižovanie
a vymáhanie, zabezpečuje vyhotovenie podkladov k návrhom na vydávanie platobných rozkazov a k rozhodnutiam súdov.
18. Vypracovanie návrhu finančného plánu a spresneného finančného plánu, rozborov, analýz a
návrhov opatrení na jeho plnenie v stanovených termínoch.
19. Rozpracovanie zostavenia účtovnej osnovy a účtovného rozvrhu podľa stanovených pravidiel
pre tvorbu analytickej evidencie a odpisového plánu dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku.
20. Vypracovanie návrhov textov zmlúv, organizačných noriem a riadiacich aktov vyplývajúcich z
činnosti úseku v súlade so zákonnými predpismi, stanovami, organizačnými normami, smernicami a ich predkladanie na pripomienkové konanie v stanovených termínoch.
21. Predkladanie včas, správne, neskresľované a úplné údaje pri príprave kvalifikovaných podkladov, na rozhodnutie orgánov družstva.
22. Zodpovedá za zverený majetok družstva v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti a ustanoveniami zákonníka práce a riadnu a bezpečnú manipuláciu s peňažnými prostriedkami
družstva v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
23. Zodpovedá na riadenom úseku za dodržiavanie pracovnej disciplíny, bezpečnosti, požiarnej
ochrany, hygieny pri práci a za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo znenia zákonníka
práce, vrátane určeného pracovného času, stránkových a pokladničných dní a hodín.
24. Plní príkazy riaditeľa družstva a predsedu predstavenstva.
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C.2.6 Technický úsek
C.2.6.1. Poslanie a predmet činnosti technického úseku

(2) Základným poslaním technického úseku je:
a) zabezpečovanie prevádzky, údržby, oprav osobných výťahov a STA a bežnú údržbu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, príslušenstva domu a
pozemku bytového domu,
b) zabezpečovanie zákonných preventívnych protipožiarnych prehliadok a odborných prehliadok
elektrických zariadení, bleskozvodov, výťahov, plynových zariadení a ďalších technických a
technologických zariadení, vyplývajúcich zo zákona, alebo osobitných predpisov a odstraňovanie zistených chýb a vád,
c) vedenie pasportov o technickom stave domov a kníh kontroly výťahov,
d) zabezpečovanie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody z verejných vodovodov
a odvádzanie odpadovej vody z bytu a elektrickej energie pre spoločné častí a spoločné zariadenia domov,
e) zabezpečovanie zúčtovania dodaných energii podľa platných legislatívnych predpisov,
f) zabezpečovanie ciachovania a výmeny určených meradiel na teplu a studenú vodu a pomerových meračov tepla.
(2) Okrem činnosti vedúceho technického úseku sú ďalšie činnosti vykonávané v útvare :
a) odborný referát technického úseku
(3) Predmet činnosti odborného referátu technického úseku :
a) zaobstarávanie plánovanej údržby a opráv osobných výťahov, spoločných, častí domov,
spoločných zariadení domov, nebytových priestorov a príslušenstva domov a pozemkov,
b) zaobstarávanie bežnej prevádzky, údržby a opráv osobných výťahov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domov, nebytových priestorov a príslušenstva domov menšieho
rozsahu, na základe predložených žiadaniek na opravu a havarijnej služby v mimopracovnej
dobe,
c) zaobstarávanie odborných prehliadok elektrických zariadení, bleskozvodov, osobných výťahov, plynových zariadení vrátane pripojenia plynových spotrebičov a ďalších technických
a technologických zariadení,
d) zabezpečovanie vedenia pasportov o technickom stave domov a kníh, kontrol výťahov domov,
e) v súčinnosti s príslušným predsedom samosprávy domu, alebo domovníkom, vykonávanie
činností kontroly kvality vykonávaných prác a dodávaného tovaru, množstva, ceny a uplatňovanie reklamácií za vadné plnenia,
f) zabezpečovanie zriaďovania prípojok a odpojovania TKR, bežnej prevádzky, údržby a opráv
a vedenie evidencie účastníkov TKR, predkladanie príslušných výkazov a hlásení o počte
účastníkov orgánom štátnej správy, vysielateľom a záujmovým združeniam v stanovených
termínoch,
g) organizovanie výberových konaní podľa stanovených pravidiel, vypracovanie návrhov technických podmienok pre výberové konania, zhromažďovanie ponúk a ich predkladanie výberovej komisii, príprava návrhu zmlúv o diele pre vybraného zhotoviteľa diela
h) zaobstarávanie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a ďalších príslušných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy,
ch) zabezpečovanie odstraňovania chýb a vád zistených pri preventívnych a odborných prehliadkach elektrických rozvodov a zariadení domov, plynových rozvodov vrátane pripojenia
plynových spotrebičov, bleskozvodov a bleskozvodných sústav, prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a osobných výťahov,
i) vedenie evidencie o zvolených domovníkoch a dozorcoch výťahu, o školení dozorcov výťahov, príprava a zvolávanie porád domovníkov a spolupráca pri uzatváraní dohôd o výkone
prác domovníkov a dozorcov výťahov.
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C.2.6.2. Podriadenosť a nadriadenosť technického úseku

a) technický úsek je priamo podriadený riaditeľovi družstva,
b) vedúcemu technického úseku je priamo podriadený odborný referent technického úseku.
C.2.6.3. Práva, povinnosti a zodpovednosť vedúceho technického úseku

Okrem všeobecných práv, povinností a zodpovednosti vedúceho zamestnanca uvedených v časti
ods. 4.1. tohto organizačného poriadku, povinnosti a zodpovednosti vyplývajúcich zo zákonníka
práce a pracovného poriadku má vedúci technického úseku právo, povinnosť a zodpovednosť:
Právomoci vedúceho technického úseku
1. Riadi činnosť úseku v plnom rozsahu vymedzenej právomoci týmto organizačným poriadkom,
organizačnými normami a smernicami družstva.
2. Riadi činnosť domovníkov a dozorcov výťahu podľa smerníc a školenia dozorcov výťahov
v rozsahu a intervaloch stanovených legislatívou SR.
3. Riadi skladové hospodárstvo, sklad materiálu a vedie evidenciu skladových zásob.
4. Parafuje záznamy vypracované podriadeným zamestnancom v súlade s predmetom činností
úseku.
5. Odsúhlasuje faktúry, navrhuje ich rozúčtovanie na jednotlivé domy, alebo vchody, kontroluje
vecnú správnosť vykázaných prác, dodacích listov, objednávok a nákupov materiálu pre úsek
v súlade s delegovanou právomocou.
6. Prijíma operatívne riešenia a metódy (opatrenia, spôsoby, podmienky a lehoty na splnenie úloh) na splnenie činností, úloh a cieľov stanovených v organizačných normách a v smerniciach so zameraním na sledovanie a odstraňovanie príčin neuspokojivého stavu s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť.
7. Kontroluje časovú postupnosť plánovaných prác, kvalitu vykonávaných činnosti, procesov, dodržiavanie pracovných, organizačných, bezpečnostných, hygienických, ekologických a iných
pokynov, noriem, predpisov a nariadení. Posudzuje dosiahnuté alebo vykazované pracovné
výsledky, plnenie úloh a cieľov v zmysle platnej legislatívy SR.
8. Metodický riadi spracovávanie a vnútrodružstevných predpisov pre riadený úsek a vykonáva
pripomienkovacie konanie smerníc a iných vnútrodružstevných predpisov upravujúcich činnosť
ostatných útvarov družstva, zabezpečuje
evidenciu a uchovávanie schválených zákonných
predpisov upravujúcich vykonávanie kontrolnej činnosti.
9. Deleguje časť svojej rozhodovacej právomoci na zamestnanca technického úseku na základe
organizačných noriem a smerníc družstva.
10. Navrhuje prémiové ukazovatele zamestnancov úseku a vyhodnocuje ich plnenie.
Povinnosti a zodpovednosť vedúceho technického úseku za:
1. Za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi družstva v zmysle zákonníku práce, stanov a tohto poriadku.
2. Zodpovedá za plnenie úloh riadeného úseku vyplývajúce z predmetu činnosti úseku, z rozhodnutia orgánov družstva, prijatých opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v protokoloch
kontrolnej komisie a prijatých sťažností členov družstva.
3. Za vykonávanie a zabezpečovanie kompletných, včasných, maximálne hospodárnych a efektívnych
činnosti vyplývajúce z poslania a pôsobnosti pre úsek z legislatívy SR, stanov, organizačných
noriem, smerníc a vnútrodružstevných predpisov.
4. Zabezpečovanie zákonných preventívnych protipožiarnych prehliadok a udržiavanie hasiacich
prístrojov a nástenných hydrantov v prevádzkyschopnom stave.
5. Zabezpečenie opráv a výmeny určených meradiel na vodu a pomerových meračov tepla
v stanovených termínoch. Vedenie evidencie určených a fakturačných meradiel.
6. Vypracovanie plánov odborných prehliadok, opráv a údržby osobných výťahov, spoločných
častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov, generálnych opráv spoločných
častí domu, plánu tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv domu, plánu inventarizácie technického stavu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a nebytových
priestorov.
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7. Vedenie evidencie z vykonaných odborných prehliadok technických zariadení, z preventívnych
prehliadok hasiacich prístrojov a hydrantov, overovania určených meradiel na vodu a výmeny
pomerových meračov tepla.
8. Obstaranie a podpísanie zmlúv na dodávky elektrickej energie pre spoločné priestory a spoločné zariadenia, tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a odvádzanie spotrebovaných a
zrážkových vôd.
9. Zabezpečovanie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, dodávky studenej vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadovej vody z bytu, dodávku elektrickej energie pre spoločné časti
a spoločné zariadenia domu.
10. Organizovanie vykonania odpočtov fakturačných meradiel a podružných meradiel studenej a
teplej vody, elektrickej energie v spoločných častiach a zariadeniach domu a vchodu v stanovených termínoch a vyhodnocovanie ich spotreby.
11. Organizovanie ročného odpočtu pomerových meračov tepla a rozúčtovanie nákladov na vykurovanie, príprava a kontrola správnosti vyúčtovania nákladov na rozúčtované služby a ich
začlenenie do vyúčtovania zálohových úhrad a nákladov za užívanie bytu za kalendárny rok.
12. Predkladanie námetov a návrhov na zlepšovanie kvality poskytovaných služieb užívateľom.
13. Zaobstarávanie komplexného zabezpečovania ochrany majetku, prevádzky, údržby, čistoty
a poriadku v administratívnej budove a prenajatých priestoroch.
14. Zabezpečovanie komplexných a pravidelných inštruktáží a školení BPOZ a PO pre všetkých
zamestnancov družstva.
15. Vypracovanie návrhov textov zmlúv, organizačných noriem a riadiacich aktov vyplývajúcich z
činnosti úseku v súlade so zákonnými predpismi, stanovami, organizačnými normami, smernicami a ich predkladanie na pripomienkové konanie v stanovených termínoch.
16. Včasné predkladanie správnych, neskresľovaných a úplných údajov, potrebných pri príprave
kvalifikovaných podkladov na rozhodovanie orgánov družstva.
17. V zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, zodpovedá za zverený majetok v súlade s ustanoveniami zákonníka práce.
18. Zodpovedá na riadenom úseku za dodržiavanie pracovnej disciplíny, bezpečnosti, požiarnej
ochrany, hygieny pri práci a za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo znenia zákonníka
práce, vrátane určeného pracovného času, stránkových dní a hodín.
19. Plní príkazy riaditeľa družstva a predsedu predstavenstva.
C.3. MENOVANIE VEDÚCICH ZAMESTNANCOV DRUŽSTVA

(1) Predstavenstvo družstvo menuje do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa družstva.
(2) Riaditeľ družstva po predchádzajúcom prerokovaní s predstavenstvom menuje do funkcie
a odvoláva z funkcie vedúcich úsekov.

C. 4. ZASTUPOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA A RIADITEĽA DRUŽSTVA
(1) Predsedu predstavenstva v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.
Podpredsedu predstavenstva v jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen predstavenstva.
(2) Riaditeľa družstva v jeho neprítomnosti maximálne v trvaní 2 mesiacov zastupuje vedúci
ekonomického úseku. V prípade neprítomnosti vedúceho ekonomického úseku riaditeľa
družstva zastupuje vedúci organizačného úseku.
(3) V prípade neprítomnost riaditeľa družstva, ktorá prekročí 2 mesiace, bude zastupovaním
riaditeľa družstva poverená osoba na základe výberového konania pre zastupovanie riaditeľa
družstva počas jeho neprítomnosti.
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ŠTRUKTRÚRA ORGÁNOV A ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV DRUŽSTVA

Členská schôdza družstva
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Príloha č. 2
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FUNKČNÁ SCHÉMA DRUŹSTVA

Riaditeľ družstva
SN 5/6

Organizačný úsek
Odborný referent
SN 4/5

Ved. Ekonomického úseku

Ved. Technického úseku

SN 4/5

SN 4/5

Odborný referent

Samostatný referent

SN 3/4

SN 2/3

Odborný referent
SN 3/4

