OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Považská Bystrica
SNP 1936

VOLEBNÝ PORIADOK
pre voľby a doplňujúce voľby do orgánov OSBD Považská Bystrica
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Volebný poriadok je internou družstevnou normou, ktorá upravuje podmienky, spôsob a
priebeh volieb do orgánov družstva – predstavenstva a kontrolnej komisie ako i voľbu
delegátov na Zhromaždenie delegátov.
2) Voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie sa konajú na základe všeobecného, rovného
volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. Verejné hlasovanie je o každom
kandidátovi osobitne. Voľby delegátov sa konajú priamou voľbou písomnou formou.
ČASŤ I.
VOĽBY PREDSTAVENSTVA A KONTROLNEJ KOMISIE
Čl. 2
VOLEBNÉ PRÁVO
1) Právo voliť majú delegáti Zhromaždenia delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí zastupujú
členov družstva.
2) Za člena predstavenstva alebo za člena kontrolnej komisie môže byť zvolený len
bezúhonný člen družstva starší ako 18 rokov, ktorý má spôsobilosť na právne úkony a ktorý si
zodpovedne plní členské povinnosti. Funkcia člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie
sú navzájom nezlučiteľné a súčasne je medzi členmi predstavenstva a členmi kontrolnej
komisie vylúčený aj príbuzenský vzťah. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie
družstva ako i riaditeľ a prokurista nesmú byť podnikateľmi v tom istom alebo obdobnom
predmete činnosti, ani členom štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb
s rovnakým alebo obdobným predmetom činnosti (tzv. „zákaz konkurencie“):
- revízia elektrických zariadení
- vodoinštalatérstvo
- montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov
- údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakových zariadením bez
manipulácie s odpadom
- opravy, revízie a skúšky výťahov v rozsahu: výťahy a elektrické časti zdvíhacích
zariadení
- montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
- montáž, oprava a údržba plynových zariadení
- obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytového fondu vlastníkov
bytov
- montáž meračov pretečeného množstva vody
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- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
plynových
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom montáž meračov tepla a ich členov.
Člen predstavenstva alebo kontrolnej komisie pri činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje zákaz
konkurencie nesmie
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet, alebo v mene alebo na účet právnickej osoby,
ktorej je štatutárnym orgánom, uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou
činnosťou družstva;
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody družstva;
3) Na výzvu volebnej komisie môže navrhovať kandidátov do predstavenstva a do kontrolnej
komisie predstavenstvo, kontrolná komisia, alebo jednotliví členovia družstva
prostredníctvom svojich delegátov. Návrhy na kandidátov sa odovzdávajú resp. doručujú
volebnej komisii.
4) Kandidátna listina vyhotovená volebnou komisiou musí byť doručená delegátom
najneskôr do 8 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov, na ktorom sa majú voľby
uskutočniť. Svoje návrhy a námietky k predloženej kandidátke môžu delegáti predložiť
písomne volebnej komisii najneskôr do 3 dni pred konaním Zhromaždenia delegátov.
Čl. 3
POČET VOLENÝCH ČLENOV A NÁHRADNÍKOV, FUNKČNÉ OBDOBIE
1) Do predstavenstva družstva sa volia členovia v počte určenom Stanovami OSBD s
pomerným zastúpením podľa lokalít (čl. 70, ods. 3 Stanov ) a 2 náhradníci za každú lokalitu.
2) Do kontrolnej komisie sa volia členovia v počte určenom Stanovami OSBD s pomerným
zastúpením podľa lokalít (čl. 77, ods. 1 Stanov ) a 2 náhradníci za každú lokalitu.
3) Funkčné obdobie orgánov družstva je štyri roky (čl. 58 ods. 1 Stanov OSBD).
4) Pre stanovenie počtu delegátov za lokality na Zhromaždenie delegátov platí pomerné
zastúpenie, pričom pomer delegátov za jednotlivé lokality určuje:
- pri založení, rozdelení alebo splynutí družstva ustanovujúca členská schôdza na
prvé volebné obdobie,
- Zhromaždenie delegátov počas trvania družstva a to vždy na celé ďalšie volebné obdobie.
Čl. 4
USTANOVENIE VOLEBNEJ KOMISIE
1) Volebnú komisiu volí Zhromaždenie delegátov predchádzajúce zhromaždeniu, na ktorom
sa uskutočnia voľby predstavenstva a kontrolnej komisie. Návrh kandidátov na členov
volebnej komisie predkladá predsedajúci Zhromaždenia delegátov. Delegáti môžu predložiť
pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Volebná komisia má 5 členov a 2 náhradníkov
s pomerným zastúpením lokalít (lokalita Považská Bystrica má 3 členov vo volebnej komisii
a 1 náhradníka a lokalita Dubnica nad Váhom má 2 členov vo volebnej komisii a 1
náhradníka), ktorých Zhromaždenie delegátov volí verejným hlasovaním. Člen volebnej
komisie nemôže kandidovať za člena orgánu, ktorého voľby zabezpečuje.
2) Bezprostredne po zvolení volebnej komisie sa vykoná ustanovujúca schôdza komisie, na
ktorej jej členovia zvolia predsedu komisie. Ustanovujúcu schôdzu vedie predsedajúci
Zhromaždenia delegátov, ktorý predkladá návrh na predsedu komisie.
3) Volebná komisia je zvolená na obdobie od jej zvolenia Zhromaždením delegátov do
zvolenia novej komisie.

3
Čl. 5
PÔSOBNOSŤ VOLEBNEJ KOMISIE PRI PRÍPRAVE VOLIEB
1) V období prípravy volieb zabezpečuje činnosť volebnej komisie predseda komisie, ktorý
podľa potreby zvoláva schôdze komisie. Priestory na schôdze komisie zabezpečí
Predstavenstvo OSBD.
2) Volebná komisia určí termín na predkladanie návrhov na kandidátov za členov
predstavenstva a členov kontrolnej komisie tak, aby kandidátne listiny boli predložené
delegátom v termíne podľa čl. 2 ods. 4 tohto volebného poriadku.
3) Volebná komisia na základe doručených návrhov zostaví kandidátne listiny, a to osobitne
pre každú lokalitu kandidátnu listinu na voľby členov a náhradníkov predstavenstva a
osobitne na voľby členov a náhradníkov kontrolnej komisie. V kandidátnej listine sa v
abecednom poradí uvedie meno, priezvisko, titul, vek a povolanie kandidáta. Kandidátne
listiny majú obsahovať vyšší počet kandidátov, ako je počet členov a náhradníkov volených
do predstavenstva, resp. ako je počet členov a náhradníkov volených do kontrolnej komisie. V
prípade, že volebnej komisii nebol doručený dostatočný počet návrhov na kandidátov, vyzve
komisia predstavenstvo, kontrolnú komisiu a delegátov na doplnenie návrhov.
Výzva na doplnenie návrhov kandidátov sa doručuje spolu s kandidátnou listinou podľa čl. 2,
ods. 4 tohto volebného poriadku a doplňujúce návrhy musia byť volebnej komisii doručené do
5 dní od doručenia výzvy.
4) Volebná komisia kontroluje, či navrhovaní kandidáti splňujú podmienky pre zaradenie na
kandidačnú listinu určené Stanovami OSBD a týmto volebným poriadkom, prijíma
pripomienky a otázky k predloženým návrhom a podáva vysvetlenia.
5) Od kandidátov volebná komisia vyžiada písomný súhlas s kandidatúrou, údaje potrebné pre
kontrolu splnenia podmienok pre zaradenie na kandidačnú listinu a pre stručnú charakteristiku
odborných a osobnostných predpokladov pre výkon volenej funkcie.
6) Volebná komisia prijíma, vykonáva a kontroluje opatrenia na vykonanie volieb členov
a náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie, na zabezpečenie riadneho priebehu volieb
tajným alebo verejným hlasovaním a vyberá skrutátorov, ktorí sčítavajú hlasy pri voľbách.
Skrutátormi môžu byť osoby menované Zhromaždením delegátov, na ktorom sa uskutočňujú
voľby.
7) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny svojich členov.
Čl. 6
VOĽBY A HLASOVANIE
1) Voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sa zaradia do programu Zhromaždenia
delegátov v kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie týchto orgánov.
2) Doplňovacie voľby do predstavenstva alebo do kontrolnej komisie sa zaradia do programu
najbližšieho Zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá vyvolala potrebu doplniť orgán.
3) Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má jeden hlas a musí hlasovať osobne za kandidáta ,
navrhnutého za jeho lokalitu. Zastúpenie hlasujúceho delegáta inou osobou je vylúčené.
4) Voľby riadi volebná komisia. Po otvorení bodu programu Zhromaždenia delegátov „Voľby“ - odovzdá predsedajúci vedenie schôdze predsedovi volebnej komisie alebo
volebnou komisiou poverenému členovi volebnej komisie (ďalej „predseda“). Predseda
volebnej komisie predstaví kandidátov podľa kandidátnej listiny osobitne pre každú lokalitu
pre voľbu predstavenstva a osobitne pre voľbu kontrolnej komisie. Na prípadné otázky
delegátov k predstavovaným kandidátom odpovedajú kandidáti sami. Potom predseda oznámi
mená skrutátorov pre voľby.
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5) Voľby sa konajú tajným hlasovaním, ak Zhromaždenie delegátov nerozhodne, že sa bude
hlasovať verejne. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje o každom kandidátovi osobitne.
6) Z kandidátnej listiny je možné vylúčiť tých kandidátov, ktorí sa do začatia volieb
kandidatúry vzdali, alebo o ktorých sa do začatia volieb dodatočne zistilo, že nespĺňajú
podmienky pre voľbu do orgánu. Pri nedostatočnom počte kandidátov do orgánu je pred
samotným hlasovaním nevyhnutné doplniť kandidátnu listinu o potrebný počet kandidátov.
Kandidátne listiny sa po doplnení uzatvoria hlasovaním delegátov.
7) V tajnom hlasovaní delegáti hlasujú tak, že na volebnom lístku zakrúžkujú poradové číslo
pred menom kandidáta, ktorému chcú odovzdať svoj hlas. Počet zakrúžkovaním označených
kandidátov nesmie byť vyšší, ako je počet volených členov a náhradníkov voleného orgánu.
Ak zakrúžkovaním nevyznačia žiadneho kandidáta, alebo ak vyznačia viac kandidátov, ako je
počet volených členov a náhradníkov voleného orgánu, je hlasovací lístok neplatný.
Pri verejnom hlasovaní odovzdá delegát svoj hlas zdvihnutím volebného lístka, ktorý má
jednotnú úpravu a veľkosť a je označený pečiatkou OSBD.
8) Na hlasovacích lístkoch pre tajné voľby sú mená kandidátov uvedené v abecednom poradí.
9) Predseda volebnej komisie pred rozdaním volebných lístkov pre tajné hlasovanie oboznámi
delegátov so spôsobom úpravy volebných lístkov podľa čl. 7. ods. 1. písm. b) tohto volebného
poriadku.
Čl. 7
ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
1) Členovia volebnej komisie zisťujú výsledok voľby nasledovne :
a) pri verejnom hlasovaní sčítajú hlasy odovzdané za jednotlivých kandidátov, proti nim
a hlasy delegátov, ktorí sa hlasovania zdržali;
b) pri tajnom hlasovaní sčítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej schránky a porovnajú ich
počet s počtom lístkov vydaných na hlasovanie, s počtom prítomných delegátov podľa
prezenčnej listiny overenej mandátovou komisiou. Ako neplatné hlasovacie lístky vyradí
volebná komisia tie lístky, na ktorých zakrúžkovaním nebol vyznačený žiadny kandidát alebo
bolo vyznačených viac kandidátov, ako je počet volených členov a náhradníkov voleného
orgánu. Hlasovací lístok je platný, ak hlasujúci postupne jednotlivým zakrúžkovaním
poradového čísla vyznačil kandidátov tak, že ich počet je rovnaký alebo menší, ako je počet
volených členov a náhradníkov voleného orgánu. V prípade, že delegát neodovzdal volebný
lístok do volebnej schránky, má sa za to, že sa zdržal hlasovania. Voľby sú platné, ak si
volebný lístok prevzala nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Za zvolených vyhlási
volebná komisia kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, ktorí si
prevzali volebné lístky, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak viacerí kandidáti
získajú rovnaký počet hlasov a je sporné kto ma byť člen a kto náhradník, alebo kto náhradník
a kto nezvolený, vykoná sa verejné hlasovanie o tom, ktorý z uvedených kandidátov sa stane
právoplatným členom orgánu a ktorý sa stane náhradníkom;
c) hlasy pri verejnom hlasovaní sčítavajú skrutátori a overujú členovia volebnej komisie;
d) výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie v zmysle čl. 8 ods. 1.;
e) ak sa po vyhodnotení výsledkov volieb zistí, že je zvolená nadpolovičná väčšina členov
voleného orgánu, ale nie je zvolený ich stanovený počet vrátane náhradníkov, vykonajú sa
ihneď ďalšie kolo, príp. kolá volieb podľa ustanovení písm. f) a g) tohto článku volebného
poriadku. Ak sa ani po vykonaní ďalších kôl volieb nezvolí stanovený počet členov voleného
orgánu, uskutočnia sa doplňovacie voľby podľa čl. 6. ods. 2 tohto volebného poriadku na
najbližšom Zhromaždení delegátov;
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f) ak sa po vyhodnotení riadnych volieb zistí, že nebola zvolená nadpolovičná väčšina členov
voleného orgánu, uskutoční sa druhé kolo volieb. Kandidátna listina pre druhé kolo volieb sa
zostavuje z pôvodne navrhnutých kandidátov okrem kandidátov, ktorí získali dostatočný
počet hlasov v prvom kole volieb. Na volebný lístok sa kandidáti zaradia v poradí podľa počtu
hlasov získaných v prvom kole volieb, a to v počte zodpovedajúcom najviac 2 násobku počtu
neobsadených miest (členov a náhradníkov voleného orgánu);
g) ak ani po vyhlásení výsledkov druhého kola volieb nebude zvolená nadpolovičná väčšina
členov voleného orgánu, uskutoční sa tretie kolo volieb, pričom sa postupuje obdobne, ako pri
druhom kole volieb;
h) ak sa ani v treťom kole volieb nezvolí nadpolovičná väčšina členov voleného orgánu,
volebná komisia vyhlási voľby za neplatné. Nové voľby sa uskutočnia na ďalšom
Zhromaždení delegátov, ktoré je predstavenstvo povinné zvolať do 60 dní, ak Zhromaždenie
delegátov nerozhodne inak. Prípravu nových volieb zabezpečí volebná komisia podľa
ustanovení volebného poriadku.
Čl. 8
ZÁPISNICA O VOĽBÁCH
1) Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb a výsledkoch hlasovania zápisnicu v dvoch
rovnopisoch do 14 dní od vykonania volieb. V zápisnici uvedie všetky dôležité skutočnosti
(spôsob hlasovania, čas začatia a ukončenia volieb, počet prítomných delegátov podľa
prezenčnej listiny, počet delegátov podľa správy mandátovej komisie, počet vydaných
volebných lístkov, počet odovzdaných volebných lístkov, počet neplatných volebných lístkov,
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, mená členov volebnej komisie,
výstižný obsah pripomienok a námietok odovzdaných volebnej komisii a rozhodnutia
volebnej komisie
v sporných otázkach).
2) Zápisnicu podpisuje predseda a všetci členovia komisie.
3) Predseda volebnej komisie odovzdá zápisnicu predsedovi predstavenstva.
4) Zápisnica tvorí súčasť zápisu o priebehu Zhromaždenia delegátov.
5) Volebné lístky odovzdané pri tajnom hlasovaní sa uschovávajú po dobu 10 rokov od
skončenia volieb. Po tomto termíne sa skartujú.
Čl. 9
USTANOVENIE PREDSTAVENSTVA
1) Zvolení členovia predstavenstva na ustanovujúcej schôdzi konanej bezprostredne po
vyhlásení výsledkov volieb zvolia spomedzi seba predsedu nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov orgánu. V prípade rovnakého počtu získaných hlasov u dvoch alebo
viacerých kandidátov, sa vykoná medzi nimi druhé prípadne ďalšie kolo volieb.
2) Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva otvorí predseda alebo ním poverený člen volebnej
komisie a riadi ju do zvolenia predsedu predstavenstva. Ďalší priebeh schôdze riadi
novozvolený predseda, ktorý navrhuje kandidátov na podpredsedu predstavenstva, ktorý je
z inej lokality ako predseda predstavenstva. Kandidátov na podpredsedu môžu navrhnúť aj
členovia predstavenstva. Voľba prebehne podľa ods. 1. Voľba podpredsedu sa môže vykonať
na inom zasadnutí najneskôr do 10 dní od zvolenia predstavenstva.
3) Ustanovujúca schôdza predstavenstva sa musí konať spôsobom uvedeným v ods. 1 a 2, aj
keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia orgánu.
4) O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby
predsedu a podpredsedov. Overený odpis zápisnice a uznesenia je podkladom pre zápis
nových funkcionárov do obchodného registra. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení členovia
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predstavenstva a predseda alebo poverený člen volebnej komisie. Zápisnica sa ukladá a
archivuje v zmysle platných právnych predpisov.
Čl. 10
USTANOVENIE KONTROLNEJ KOMISIE
1) Zvolení členovia kontrolnej komisie na ustanovujúcej schôdzi, konanej bezprostredne po
vyhlásení výsledkov volieb zvolia spomedzi seba predsedu nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov orgánu. V prípade rovnakého počtu získaných hlasov u dvoch alebo
viacerých kandidátov, sa vykoná medzi nimi druhé prípadne ďalšie kolo volieb.
2) Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie otvorí predseda alebo ním poverený člen
volebnej komisie a riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený
predseda, ktorý navrhuje kandidáta na podpredsedu a to z inej lokality ako je predseda.
Kandidáta na podpredsedu môžu navrhnúť aj členovia kontrolnej komisie Voľba prebehne
spôsobom podľa ods. 1. Voľba podpredsedu sa môže vykonať na inom zasadnutí najneskôr do
10 dní od zvolenia kontrolnej komisie.
Ustanovujúca schôdza kontrolnej komisie sa musí konať spôsobom uvedeným v ods. 1 a 2, aj
keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia orgánu.
4) O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby
predsedu a podpredsedu a rozdelenie ďalších funkcií. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení
členovia kontrolnej komisie a predseda alebo poverený člen volebnej komisie. Zápisnica sa
ukladá a archivuje v zmysle platných právnych predpisov.
ČASŤ II.
VOĽBA DELEGÁTOV
Čl. 11
VOĽBA DELEGÁTOV NA ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV
1) Členovia družstva volia delegátov priamou voľbou písomnou formou.
2) Právo voliť majú všetci členovia bývajúci vo volebnom obvode, ktorý je vytvorený
podľa kľúča schváleného Zhromaždením delegátov na zhromaždení konajúcom sa
v roku, v ktorom končí volebné obdobie delegátov. V odôvodnených prípadoch je pri
tvorbe volebných obvodov Predstavenstvo OSBD oprávnené zmeniť počet členov
tvoriacich volebný obvod.
3) Volebné obvody zostavuje predstavenstvo berúc do úvahy geografickú polohu
a rozmiestnenie bytových domov, v ktorých bývajú členovia tvoriaci volebný obvod tak,
aby boli domy tvoriace volebný obvod podľa možnosti susedné, resp. čo najmenej od
seba vzdialené.
4) Z podnetu volebnej komisie družstvo písomne vyzve zástupcov vlastníkov bytov (ďalej
aj „ZVB“), aby do 31.8. kalendárneho roka, v ktorom sa končí volebné obdobie
delegátov, navrhli po vzájomných konzultáciách a to aj s členmi družstva spoločného
kandidáta za delegáta svojho volebného obvodu a návrh oznámili družstvu spoločným
listom (podpísaným všetkými ZVB vo volebnom obvode). Kandidát musí byť členom
družstva. Ak ZVB nie je členom družstva, poverí družstvo touto úlohou iného člena
družstva bývajúceho v dome. Vopred si vyžiada jeho súhlas s poverením (stačí ústny).
Volebná komisia poskytne volebným obvodom na návrhové konanie lehotu aspoň 21
kalendárnych dní.
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5) V prípade, že sa vo volebnom obvode nedohodnú na jednom spoločnom kandidátovi je
prípustný aj návrh s viacerými kandidátmi za volebný obvod.
6) Za volebné obvody, ktoré nepredložili návrh podľa ods. 4 navrhne kandidáta
predstavenstvo.
7) Voľbu delegátov technicky organizuje a usmerňuje predstavenstvo prostredníctvom
zamestnancov družstva a zrealizuje ZVB v dome, ak je členom družstva, alebo iný člen
družstva bývajúci v dome, poverený družstvom z dôvodu podľa ods. 4. ZVB (poverený
člen) je oprávnený rozhodnúť o spôsobe a termínoch realizácie písomnej voľby delegáta.
Po vykonaní voľby je ZVB (poverený člen) povinný najneskôr do 30.11. kalendárneho
roka, v ktorom končí volebné obdobie delegátov doručiť volebné listiny na družstvo.
Výsledky volieb zistí a zverejní volebná komisia.
8) Písomná voľba delegátov sa uskutočňuje do volebných listín, ktoré sú vyhotovené pre
každý bytový dom a ktoré obsahujú :
 funkčné obdobie delegáta,
 číslo volebného obvodu s uvedením domov patriacich do obvodu,
 meno a priezvisko kandidáta (kandidátov) navrhnutého (navrhnutých v súlade
s bodom 4 a 5 tohto článku,
 označenie bytového domu,
 meno a priezvisko člena s uvedeným číslom jeho bytu,
 miesto na vyjadrenie súhlasu člena s vopred navrhnutým kandidátom,
 miesto na vyjadrenie nesúhlasu so žiadnym kandidátom,
 dátum vystavenia volebnej listiny.
9) Písomná voľba delegáta sa môže z rozhodnutia ZVB (povereného člena) uskutočniť vo
volebnom obvode, ktorého je členom, do volebnej listiny vyhotovenej samostatne pre
každého člena volebného obvodu. Pri tejto forme voľby, ZVB (poverený člen) doručí
volebné listiny každému členovi volebného obvodu spolu s poučením o postupe
vyplnenia volebnej listiny, vrátane poučenia o nutnosti vhodiť vyplnenú volebnú listinu
do poštovej schránky ZVB (povereného člena) označenej nápisom „Voľba delegáta“.
Volebná listina obsahuje náležitosti podľa ods.8.
10) Volebný akt sa uskutočňuje vyjadrením súhlasu vo forme podpisu s vopred navrhnutým
kandidátom pri mene člena do stĺpca pod menom kandidáta na delegáta Zhromaždenia
delegátov.. Stĺpec nadpísaný „nesúhlasím“ je určený na podpis člena, ktorý nesúhlasí so
žiadnym z kandidátov. Hlas odovzdaný podpisom v stĺpci „nesúhlasím“ má vplyv iba na
kvórum hlasovania.
11) Za delegáta Zhromaždenia delegátov je zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov
vo volebnom obvode.
12) V prípade, že žiadny delegát nezískal žiadny hlas, alebo volebná listina nebola družstvu
doručená v určenom termíne, delegáta za takýto volebný obvod určí Predstavenstvo
OSBD. Ak volebná listina bude doručená do rozhodovania predstavenstva,
predstavenstvo prihliadne na výsledky vyplývajúce z volebnej listiny.
13) Pri rovnosti najviac získaných hlasov rozhodne o delegátovi Zhromaždenia delegátov
predstavenstvo na základe rozhodnutia.
14) V prípade, že zvolenému delegátovi zanikne mandát (odstúpi z funkcie, zomrie, zanikne
mu členstvo v družstve, odsťahuje sa z volebného obvodu,....) oznámi to družstvu, alebo
v prípade úmrtia to družstvo zistí z vlastnej evidencie.
15) Po zániku mandátu delegáta, predstavenstvo zabezpečí doplňujúcu voľbu delegáta podľa
predchádzajúcich ustanovení v upravených termínoch.
16) Pri doplňujúcej voľbe platí pre ods. 4 termín 28.2. roku najbližšieho Zhromaždenia
delegátov alebo 3 mesiace pred plánovaným zvolaním Zhromaždenia delegátov a pre ods.
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7 termín 31.3. toho istého roku, alebo 2 mesiace pred plánovaným zvolaním
Zhromaždenia delegátov. Platia termíny, ktoré nastanú neskôr.
17) Ak prípad podľa ods. 14 nastane po lehote na vykonanie doplňujúcej voľby, do dňa, na
ktorý bude zvolané Zhromaždenie delegátov, nebude volebný obvod v tom roku na
Zhromaždení delegátov zastúpený.
18) Pokiaľ nie je uvedené inak, na voľbu delegáta sa nevzťahuje ČASŤ I - Čl. 2 až Čl. 10
tohto volebného poriadku.
ČASŤ III.
Čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tento volebný poriadok bol schválený Zhromaždením delegátov OSBD Považská Bystrica
dňa 03.06.2015 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
Zároveň sa ruší volebný poriadok zo dňa 20.5.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmeny a doplnenia tohto volebného poriadku, ako aj jeho úplné znenie, boli schválené
Zhromaždením delegátov, konaným dňa 25.05.2016 a účinnosť nadobúda dňom 09.11.2016.
Zmeny a doplnenia tohto volebného poriadku boli schválené Zhromaždením delegátov,
konaným dňa 22.07.2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
Zmeny a doplnenia tohto volebného poriadku boli schválené Zhromaždením delegátov,
konaným dňa 26.05.2021 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

