
Volebný poriadok 

 

Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš 

.................................................................................................................................

. 
 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Tento volebný poriadok upravuje voľbu: 

 

a) delegátov na Zhromaždenie delegátov 

b) členov predstavenstva a ich náhradníkov 

c) členov kontrolnej komisie a ich náhradníkov 

 

2. Voľbu delegátov na Zhromaždenie delegátov  upravujú Stanovy SBD Liptovský Mikuláš 

v čl.15. Kľúč na voľbu delegátov stanovuje Predstavenstvo (ďalej len  P-SBD). Volebný 

poriadok predkladá P-SBD a schvaľuje Zhromaždenie delegátov nadpolovičnou väčšinou 

hlasov s hlasom rozhodujúcim. 

 

Volebné práva 

 

1. Do orgánov uvedených v ods. 1 môžu byť volení všetci členovia Stavebného bytového 

družstva, ktorí: 

- majú plnú spôsobilosť na právne úkony  podľa čl. 7 a čl. 24 ods. b) Stanov Stavebného 

bytového družstva 

- si plnia povinnosti členov stanovené Stanovami bytového družstva  

- spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti funkcií podľa Stanov bytového družstva čl.12. a 13. 

    Stanov stavebného bytového družstva                                                                                                                   

- boli doporučení uznesením členskej schôdze samosprávy 

- boli doporučení uznesením P-SBD.  

  

2. Funkčné obdobie orgánov ( P-SBD a KK) je 5 rokov. Počet členov P-SBD a KK stanovujú 

Stanovy SBD Liptovský Mikuláš (čl.12 ods.3 a čl.13 ods.6). Členovia orgánov môžu byť 

volení opätovne. Funkčné obdobie delegáta na ZD je časovo neohraničené. 

 

3. Člen kontrolnej komisie nesmie byť zamestnancom družstva ani iných orgánov družstva 

s výnimkou členskej schôdze samosprávy. 

 

4. Navrhovaný kandidát za člena P- SBD alebo Kontrolnej komisie SBD musí písomne 

prejaviť súhlas so svojou kandidatúrou pred konaním ZD alebo ústne na ZD, musí súhlasiť so 

zverejnením osobných údajov pre potreby delegátov ZD a predložiť čestné prehlásenie, že nie 

je v konflikte záujmov. V prípade nesplnenia tejto podmienky volebná komisia jeho meno zo 

zoznamu kandidátov vyčiarkne. 

 

5. Návrhy na kandidátov predkladá Volebnej komisii P- SBD, ak nebolo uznesením ZD alebo 

P- SBD stanovené inak pri príprave ZD SBD. Kandidátne listiny sú súčasťou materiálov 

rokovania Zhromaždenia delegátov. 

 

 



 

Volebná komisia 

 

  a.) Volebná komisia sa povinne zriaďuje pred voľbami do orgánov SBD. Členov volebnej 

komisie volí ZD na návrh P-SBD. Zvolená volebná komisia riadi priebeh volieb. 

 

  b.) Volebná komisia má nepárny počet členov, minimálne 3. Členom volebnej komisie 

nesmie byť kandidát do orgánov družstva. 

 

  c.) Volebná komisia predkladá delegátom zoznam kandidátov v abecednom poradí pre 

jednotlivé orgány SBD, kandidátne listiny predloží predstavenstvo SBD delegátom najneskôr 

10 dní pred konaním ZD spolu s ostatnými materiálmi na prerokovanie ZD. 

 

  d.) Počet kandidátov na kandidačných listinách musí byť minimálne rovný počtu členov 

orgánov SBD, do ktorých voľby prebiehajú. (Stanovy  SBD čl.13 ods.3 a čl.13 ods.6.). 

  e.) Kandidátne listiny obsahujú meno, priezvisko, rok narodenia a údaje o zamestnaní 

kandidáta a údaj, kto doporučil kandidáta do orgánov SBD. 

 

  f.) Na návrh volebnej komisie sa jednotliví kandidáti môžu verejne predstaviť delegátom, 

pred voľbou sa ku jednotlivým kandidátom má možnosť vyjadriť každý delegát s hlasom 

rozhodujúcim, člen P-SBD a člen KK. 

 

  g.) Voľba orgánov Stavebného bytového družstva alebo doplňujúca voľba do orgánov 

Stavebného bytového družstva sa uskutočňuje tajným hlasovaním, ak o tom ZD nerozhodne 

inak. Obdobný je postup aj pri odvolávaní členov orgánov SBD-(čl. 10 Stanov SBD LM.) 

 

  h.) Volebná komisia predkladá na voľbu Zhromaždenia delegátov SBD všetky platné návrhy 

kandidátov. 

 

   i.) Po vykonaní voľby volebná komisia voľby vyhodnotí, o výsledku oboznámi ZD a  

vyhotoví zápisnicu, ktorá je súčasťou uznesenia ZD. Zápisnicu  podpisujú všetci členovia 

volebnej komisie.  Súčasťou zápisnice je aj poradie náhradníkov do orgánov SBD pre dané 

funkčné obdobie. Materiály o priebehu volieb sa archivujú počas 5 rokov až do uskutočnenia 

ďalších volieb. 

 

                                                         Spôsob hlasovania 

 

  a.) Delegáti obdržia volebné lístky pre voľbu do každého z orgánov SBD  -  P-SBD a KK 

samostatne. Volebný lístok obsahuje menný zoznam kandidátov do orgánu SBD s číslom 

podľa abecedného poradia. 

 

  b.) Delegát upravuje volebný lístok krúžkovaním poradového čísla kandidáta do orgánov 

SBD. Delegát zakrúžkuje len toľkých kandidátov, koľkí môžu byť zvolení v danej voľbe. 

V prípade vyššieho počtu označených kandidátov je volebný lístok neplatný. V prípade inej 

úpravy volebného lístka je volebný lístok neplatný. V prípade označenia menšieho  počtu  

kandidátov, koľko ich je v danej voľbe zvoliteľných, je volebný lístok platný. Voľba sa 

vykonáva vložením hlasovacieho lístka do volebnej urny. 

 

  c.) Do orgánov SBD  sú zvolení tí kandidáti, ktorí podľa poradia kandidátov získali najviac 

platných hlasov delegátov ZD.  V prípade rovnosti hlasov na 7. (P-SBD) resp. 3. (KK) mieste 



sa voľba zopakuje medzi  dotknutými kandidátmi. Rozhoduje počet platných hlasov 

jednotlivých kandidátov. Kandidáti na ďalších miestach sú zoradení podľa počtu získaných 

hlasov a sú pripravení na kooptovanie do orgánov družstva (náhradníci). 

   

                                                              Zánik mandátu  

 

Ak dôjde k zániku mandátu člena predstavenstva, člena KK (vzdaním sa funkcie, odvolaním, 

úmrtím- čl.10 Stanov SBD LM.) pred uplynutím funkčného obdobia, na jeho miesto 

nastupuje už zvolený náhradník, resp. sa vykonajú doplňujúce voľby. Funkčné obdobie 

všetkých členov orgánov končí zvolením nových členov orgánov SBD pre ďalšie funkčné 

obdobie.   

 

Tento volebný poriadok bol prijatý a nadobúda účinnosť uznesením Zhromaždenia delegátov 

dňa 5.5.2015 a zároveň sa ruší platnosť Volebného poriadku z 23.4.1999. 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 5.5.2015 

 

 

                                                                             Mgr. Gabriel Lengyel 

                                                                           predseda predstavenstva 

                                                                           SBD Liptovský Mikuláš 

 

   

 

 


