
  
Stavebné bytové  družstvo B r e z n o  
Malinovského č. 12 
977 01  B R E Z N O 
 
 

Zoznam všetkých platných vnútro družstevných  predpisov  
 
 

Schválené zhromaždením delegátov :  
        1.   Úplné znenie Stanov družstva zo dňa 26.05.2016 v zmysle  zmien 
        2.    Rokovací poriadok družstva zo dňa 29.05.2003 
        3.    Volebný poriadok družstva zo dňa 26.05.2016 

4.     Štatút fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO) s účinnosťou od 01.01.2006 
5.    Podmienky čerpania FPÚO bytov s účinnosťou od 01.06.2015 
6.    Štatút RHF (rezervno - havarijného fondu) s účinnosťou od 29.05.2014 
7.    Zásady č. 1/2002 o odmeňovaní členov orgánov družstva s účinnosťou od 01.01.2003 
8.    Zásady č. 1/2006 o nájomnom a úhradách súvisiacich s užívaním bytu spoločných častí domu a  
       úhradách za plnenia (služby), ktoré sú s užívaním bytu spojené, ako i za plnenia poskytované  
       vlastníkom bytov, spôsob rozpočítania nákladov za poskytované plnenia (služby) v zmysle Vyhlášky 

               Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z z. s účinnosťou od 01.01.2006 
9.    Domový poriadok s účinnosťou do 01.01.2015 
10. Reklamačný poriadok dodanej služby s účinnosťou d 01.12.2010 

 
Schválené predstavenstvom družstva : 

11. Zásady č. 3/2016 o jednorázových  poplatkoch za úkony vykonávané družstvom s účinnosťou od 
01.04.2016 

    

12. Predpis SBD pre stanovenie poplatkov pri poskytovaní nadštandardných služieb a prenájov 
účinnosťou od 01.04.2016 

13.  Výpis poplatkov a jednorázových poplatkov za poskytovanie služieb SBD Brezno s účinnosťou od 
01.04.2016 

14.  Zásady pre poskytovanie riadiacich a organizačných aktov členom SBD 
15.  Metodický pokyn upravujúci postup pri prenájme spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení 

zo dňa 25.02.2004 
16. Smernica pre komplexné vybavovanie investičných akcií na SBD s účinnosťou od 15.12.2010 
17. Zverejňovanie postupov obstarávania tovarov a služieb s účinnosťou o 01.12.2014 

18.  Podpisový poriadok štatutárneho orgánu 

19.  Kolektívna zmluva na rok 2016 

20.  Pracovný poriadok zo dňa 20.02.2004 

21.  Komplexný súbor smerníc pre vedenie účtovníctva družstva s účinnosťou od 01.01.2005 
-   Smernica č. 1 – Systém spracovania účtovníctva, úschova účtovných písomností.  
                                Účtovný rozvrh a obeh účtovných dokladov 
- Smernica č. 2 – Dlhodobý majetok a jeho evidencia, oceňovanie a odpisový plán 
- Smernica č. 3 – Zásoby a ich evidencia, oceňovanie  zásob 
- Smernica č. 4 – Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov a pre časové rozlíšenie. 
                               Zásady pre tvorbu a používanie rezerv a opravných položiek 
- Smernica č. 5 - Oceňovanie majetku a záväzkov 
- Smernica č. 6 – Účtovanie nákladov a výnosov. Strediskové účtovanie bytových domov. 
                               Účtovanie pracovných ciest zamestnancov. Účtovanie DPH. 
- Smernica č. 7 – Inventarizácia majetku a záväzkov 
- Smernica č. 8 – Zásady pre vedenie pokladníc. Dodatok ku komplexnému súboru smerníc 
                               s účinnosťou od 01.01.2006 

22. Mzdový predpis SBD Brezno s účinnosťou od 01.01.2016 
23. Smernica o cestovných náhradách s účinnosťou od 01.02.2016 

 
 
 



 
 
Schválené predsedom družstva :  

24. Smernica o  likvidácii  DHM, DNM, DrHM a zásob na skladoch družstva zo dňa 02.01.2002 
25. Smernica č. 2/2005 pre poskytovanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov na družstve 

schválená jún 2005 
26. Požiarno poplachové smernice družstva. 

 
 
 
Schválené inými štátnymi orgánmi : 
 

27. Archívny a skartačný poriadok družstva zo dňa 01.05.1993 
28. Registratúrny poriadok a registratúrny plán družstva s účinnosťou od 01.03.2006 

 
 
 
 
 
 
Brezno, dňa :  18. júla 2016 
Vypracoval: Ing. Ján Ďurkovič 
                        predseda družstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


