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Valné zhromaždenie členov 
Pozemkového spoločenstva – 

Urbár Martin,  pozemkové spoločenstvo / UMT / 
a podielnikov 

Spolku bývalých urbarialistov  
lesné hospodárstvo v Martine / SBU / 

dňa 1.10.2022 doplňuje
 Zmluvu o pozemkovom spoločenstve UMT  

zo dňa 5.3.2021 
a Zmluvu o založení SBU o pravidlá odmeňovania 
členov výboru, dozornej rady a revíznej komisie

 spoločenstiev 

FINANČNÉ ZÁSADY ODMEŇOVANIA ČLENOV VÝBORU, DOZORNEJ RADY
A REVÍZNAJ KOMISIE

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá odmeňovania členov výboru, dozornej rady a  revíznej komisie spoločenstiev 
(ďalej len „Finančné zásady“) upravujú najmä spôsob a rozsah poskytovania náhrad, mesač-
ných, alebo ročných odmien členom výboru, dozornej rady a revíznej komisie Pozemkového 
spoločenstva – Urbár Martin,  pozemkové spoločenstvo (ďalej aj ako „UMT“) a podielnikov 
Spolku bývalých urbarialistov  lesné hospodárstvo v Martine (ďalej aj ako „SBU“)  ( alebo 
spolu aj ako „spoločenstvá“ ).

2. Tam, kde sa vo Finančných zásadách uvádza „členovia výboru, dozornej rady a revíznej 
komisie spoločenstiev“  rozumie sa tým, ak v osobitných ustanoveniach Finančných zásad 
nie je uvedené inak, „predseda výboru UMT, podpredseda výboru UMT, členovia výboru 
UMT, predseda dozornej rady UMT, podpredseda dozornej rady UMT a členovia dozornej 
rady UMT, predseda SBU, podpredseda SBU, členovia revíznej komisie SBU“. 

3. Týmito Finančnými zásadami sa mení a  nahrádza rozhodnutie Valného zhromaždenia 
spoločenstiev zo dňa 29.6.2002.

Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Odmeny a náhrady podľa týchto Finančných zásad sa poskytujú členom výboru, dozornej 
rady a revíznej komisie spoločenstiev  ( alebo spolu aj ako „orgány spoločenstiev“ ) za výkon 



činností v prospech spoločenstiev mimo pracovného pomeru, a to z titulu výkonu  ich vole-
nej funkcie v týchto orgánoch spoločenstiev.

2. Odmenou sa na účely týchto Finančných zásad považuje finančné plnenie členom výbo-
rov, dozornej rady a revíznej komisie spoločenstiev za prípravu, účasť na zasadnutí prísluš-
ného orgánu spoločenstva a za vykonávanie určenej činnosti v pôsobnosti uvedeného 
orgánu spoločenstva podľa zásad uvedených nižšie.

3. Za náhrady sa na účely týchto Finančných zásad považuje náhrada výdavkov, ktoré 
členovia výboru, dozornej rady a revíznej komisie spoločenstiev preukázateľne vynaložili pri 
výkone svojej činnosti.

Čl. III
POSKYTOVANIE ODMIEN

1. Členom výborov, dozornej rady a revíznej komisie spoločenstiev  patrí odmena, ktorá sa 
stanovuje nasledovne

a) mesačná paušálna odmena vo výške 200,- EUR / člena
b) ročná  odmena za pozitívny hospodárky výsledok a  to vo výške  4% z dosiahnutého hos 
    podárskeho výsledku v príslušnom roku pre všetkých členov výborov, dozornej rady a  
    revíznej komisie spoločenstiev  spolu

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, nárok na ročnú odmenu členovi výborov, dozornej rady a 
revíznej komisie
a) vzniká a zaniká v pomernej časti dňom vzniku / zániku funkcie člena výboru, dozornej  
    rady a revíznej komisie spoločenstiev 
b) platí počas obdobia, kedy bola funkcia skutočne vykonávaná, 
c) kritéria na výšku odmeny pre člena z hospodárskeho výsledku si stanovia jednotlivé  
    orgány pre svojich členov samostatne  

3. Na účel uvedený v tomto bode pomernou časťou odmeny sa rozumie časť odmeny viaza-
ná na aktívny výkon funkcie člena v  období, kedy mú trvá nárok, a to po zohľadnení hlavne 
účasti člena na zasadnutiach  orgánov spoločenstiev, výsledkov jeho práce a ďalších kritérií 
stanovených orgánom spoločenstva.

4. O krátení časti ročných  odmien člena výborov, člena dozornej rady a revíznej komisie 
spoločenstiev môže rozhodnúť príslušný orgán spoločenstva v prípade neospravedlnenej 
neúčasti svojho člena na zasadnutí, alebo neplnení si určenej úlohy. 

5. Pri členstve člena vo viacerých orgánoch spoločenstva súčasne, prináleží členovi 
odmena podľa týchto zásad vo výške len za jedno členstvo.
6. Spoločnosti takto vyplatené odmeny, na ktoré členom výborov, dozornej rady a revíznej 
komisie spoločenstiev vznikne nárok, zúčtuje a zdaní podľa k  tomu príslušných platných 
zásad.

7. Výška odmeny stanovená týmito zásadami sa budú ročne valorizovať o percento ročnej 
miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok vyhlásené Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky, s účinnosťou od 1.1. príslušného  roka



Čl. IV
POSKYTOVANIE NÁHRAD

1. Členovia výborov, dozornej rady a  revíznej komisie majú nárok na náhradu výdavkov, 
ktoré im vznikli a ktoré preukázateľne vynaložili pri výkone svojej činnosti, v tom aj cestov-
ných náhrad  a náhrad za použitie súkromného motorového vozidla podľa osobitných pred-
pisov. Valné zhromaždenie spoločenstiev môže v individuálnom prípade rozhodnúť o 
poskytovaní aj iných náhrad súvisiacich so zasadnutím výboru, dozornej rady a  revíznej 
komisie spoločenstiev alebo s výkonom funkcie člena. 

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky  týchto Finančných zásad vyžadujú rozhodnutie Zhromaždenia spolo-
čenstiev. 

2. Podnet na zmenu a  doplnenie týchto Finančných zásad môžu podať výbory spoločen-
stiev alebo členovia spoločenstiev. 

3. Tieto Finančné zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia  Zhromaždením spoločnos-
ti a účinnosť ku  dňu 1.1.2022. 

4. Tieto Finančné zásady boli schválené Zhromaždením spoločenstva konaným dňa 
1.10.2022, počtom hlasov..............z celkového počtu ...........hlasov členov spoločenstva. 

V Martine, dňa 

Ing. Vladimír Švehla
predseda UMT

Ing. Ján Buchanec
predseda SBU


