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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Volebný poriadok kolektívnych orgánov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave 

(ďalej len „volebný poriadok“) upravuje voľbu výboru samosprávy, delegátov  

na zhromaždenie delegátov (ďalej len „delegáti“), predstavenstva a kontrolnej komisie. 

 

(2) Do orgánov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave (ďalej len „družstvo“) môžu byť 

volení členovia starší ako 18 rokov. Do predstavenstva a kontrolnej komisie môžu byť 

volení len bezúhonní členovia starší ako 25 rokov, ktorí majú vysporiadané záväzky voči 

družstvu. 

 

Čl. 2 

Príprava volieb 

 

(1) Členská samospráva volí výbor samosprávy zo svojich členov v počte 3 - 5. Zvoleným 

členom výboru samosprávy je ten člen, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov prítomných členov samosprávy. 

 

(2) Členská samospráva volí zo svojich radov hlasovaním delegátov na zhromaždenie 

delegátov kľúčom jeden delegát na 10 členov členskej samosprávy, 10 nebývajúcich 

členov (alebo členov bez nájomného vzťahu), najmenej však jeden delegát za výbor 

samosprávy a nebývajúcich. Voľba sa môže uskutočniť za osobnej účasti členov, 

písomne, alebo elektronickými prostriedkami. Voľba je platná, ak sa zúčastní 

nadpolovičná väčšina členov samosprávy a pri samospráve nebývajúcich je voľba platná 

pri účasti najmenej 30 % členov samosprávy. 

 

(3) Voľby predstavenstva a kontrolnej komisie organizuje a riadi volebná komisia. 

 

Čl. 3 

Volebná komisia 

 

(1) Kandidátov na voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie navrhujú volebnej 

komisii výbory samospráv a delegáti, najneskôr jeden mesiac pred konaním 

zhromaždenia delegátov.  Súčasne s návrhom kandidátov zašlú aj údaje uvedené  

v odseku 4. V prípade, že nie je dostatok kandidátov, môžu ich delegáti navrhnúť aj 

priamo na zhromaždení delegátov s tým, že kandidát musí spĺňať podmienky podľa 

volebného poriadku (čl. 1 ods. 2) a následne 7 dní po zvolení do funkcie doloží volebnej 

komisii všetky potrebné doklady; v opačnom prípade voľba tohto delegáta je neplatná.  

 

(2) Z predložených návrhov zostaví volebná komisia osobitné návrhy kandidátnych listín  

na voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ktoré sa zašlú delegátom súčasne 

s podkladovými materiálmi na zhromaždenie delegátov.  

(3) Počet kandidátov na kandidátnych listinách určí volebná komisia, pričom počet 

kandidátov by mal byť vyšší najmenej o troch kandidátov, ako je stanovami určený počet 

členov predstavenstva a kontrolnej  komisie. 

 

(4) Kandidátne listiny obsahujú meno a priezvisko kandidáta, členské číslo, trvalý pobyt,  

zamestnanie. Ak kandidát je podnikateľom alebo členom štatutárneho alebo dozorného 

orgánu inej právnickej osoby, uvádza sa aj táto skutočnosť a kandidát predloží volebnej 
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komisii príslušné doklady, výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra 

nie starší ako tri mesiace. 

 

Čl. 4 

 

(1) Volebnú komisiu volí zhromaždenie delegátov. Člen volebnej komisie nemôže 

kandidovať do orgánov družstva. Volebná komisia má nepárny počet členov, najmenej 

však troch a volí si zo svojho stredu predsedu. 

 

(2) Volebná komisia oboznámi zhromaždenie delegátov s prípadnými písomnými 

námietkami alebo pozmeňujúcimi návrhmi kandidátnych listín, ktoré jej boli doručené.  

O opodstatnených  námietkach a pozmeňujúcich návrhoch dá rozhodnúť zhromaždeniu 

delegátov verejným hlasovaním. Podľa výsledku hlasovania doplní alebo upraví 

kandidátne listiny. 

 

Čl. 5 

Spôsob hlasovania 

 

O spôsobe hlasovania vo voľbách rozhoduje zhromaždenie delegátov. Voľby sú vykonávané 

na základe návrhu volebnej komisie: 

a) verejným hlasovaním, 

b) tajným hlasovaním. 

 

Čl. 6 

Voľby verejným hlasovaním 

 

(1) Voľby vykonávané verejným hlasovaním organizuje a riadi predseda volebnej komisie. 

 

(2) O kandidátoch hlasuje zhromaždenie delegátov jednotlivo, v poradí uvedenom  

na  kandidátnej listine. Hlasuje sa zdvihnutím ruky alebo zdvihnutím  mandátu.  

 

 

Čl. 7 

Voľby tajným hlasovaním 

 

(1) Voľby vykonávané tajným hlasovaním organizuje a riadi volebná komisia. Hlasuje 

sa úpravou kandidátnej listiny a jej vložením do volebnej schránky. 

 

(2) Úprava kandidátnej listiny sa vykoná tak, že meno kandidáta, za ktorého delegát hlasuje, 

zakrúžkuje. Platný je len taký hlas delegáta, ktorý zakrúžkuje najviac taký počet 

kandidátov, aký počet má byť do predstavenstva a kontrolnej komisie zvolený (čl. 3  

ods. 3). 

 

Čl. 8 

 

Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných 

delegátov. 
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Čl. 9 

 

(1) Predsedu predstavenstva volí zhromaždenie delegátov zo zvolených členov 

predstavenstva. Kandidáta navrhuje zvolené predstavenstvo a je zvolený, ak získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. 

 

(2) Predsedu kontrolnej komisie volí zhromaždenie delegátov zo zvolených členov 

kontrolnej komisie. Kandidáta navrhuje zvolená kontrolná komisia a je zvolený, ak získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. 

 

Čl. 10 

Opakované a doplňujúce voľby 

 

(1) Ak ani jeden z kandidátov na voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie nezískal 

požadovanú väčšinu hlasov, vykonajú sa opakované voľby. Opakovaná  voľba  je možná  

na nasledujúcom zhromaždení delegátov, ktoré musí byť zvolané do 30 dní  

od posledného zhromaždenia delegátov, na ktorom sa konali voľby. 

 

(2) Ak vo voľbách členov predstavenstva a kontrolnej komisie nezískali niektorí kandidáti 

požadovanú väčšinu hlasov, vykonajú sa doplňujúce voľby. Doplňujúce voľby sa môžu 

konať na nasledujúcom zhromaždení delegátov, ktoré musí byť zvolané do 30 dní  

od posledného zhromaždenia delegátov, na ktorom sa konali voľby. 

 

(3) O spôsobe hlasovania v opakovaných voľbách a doplňujúcich voľbách rozhodne 

zhromaždenie delegátov verejným hlasovaním. 

 

 

Čl. 11 

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania 

 

(1) Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku hlasovania zápisnicu, ktorú podpíšu 

všetci členovia volebnej komisie. 

 

(2) Zápisnica obsahuje najmä tieto údaje: 

a) deň konania volieb, 

b) počet kandidátov uvedených na kandidátnych listinách, 

c) počet hlasov pre jednotlivých kandidátov získaných voľbou, 

d) stručný obsah písomných pripomienok a rozhodnutie volebnej komisie.  

 

Námietky odovzdané volebnej komisii tvoria prílohu zápisnice. 

 

(3) V prípade vykonania volieb tajným hlasovaním sa v zápisnici o priebehu a výsledku     

hlasovania uvedie aj: 

a) počet podaných kandidátnych listín,  

b) počet kandidátnych listín vložených do volebnej schránky. 
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Čl. 12 

Výsledky hlasovania 

 

(1) Hlasy pri verejnom hlasovaní sčíta mandátová komisia (určení skrutátori). Výsledky 

volieb tajným hlasovaním sčíta volebná komisia. 

 

(2) Výsledky volieb verejným hlasovaním vyhlasuje predsedajúci zhromaždenia delegátov 

po každom volebnom akte. Výsledky volieb tajným hlasovaním vyhlasuje predseda 

volebnej komisie. 

 

(3) Výsledok voľby predsedu predstavenstva a predsedu kontrolnej komisie vyhlasuje 

predseda volebnej komisie. 

 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento volebný poriadok bol prijatý uznesením zhromaždenia delegátov dňa 25.11.2006 

a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.  

 

Dňom 25.11.2006 sa zrušuje doteraz platný volebný poriadok zo dňa 20.11.2004. 

 

Zmena č. 1 tohto volebného poriadku bola schválená zhromaždením delegátov dňa 

04.10.2008 a nadobúda účinnosť dňom 04.10.2008 (čl. 9 ods. 2). 

 

Zmena č. 2 tohto volebného poriadku bola schválená zhromaždením delegátov dňa 

05.10.2019 a nadobúda účinnosť dňom 05.10.2019 (čl. 2 ods. 2; čl. 4 ods. 1). 

 

Zmena č. 3 tohto volebného poriadku bola schválená zhromaždením delegátov dňa 

01.10.2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.10.2022 (čl. 2 ods. 2). 

 


