
VOLEBNÝ    PORIADOK  
BD BA III 

 
Čast' I. 

Všeobecné ustanovenia 
Článok 1 

 
1. Zhromaždenie delegátov (v skratke ZD)  Bytového družstva Bratislava III volí: 
a/ členov predstavenstva a  náhradníkov členov predstavenstva, 
b/ členov kontrolnej komisie, náhradníkov členov kontrolnej komisie. 
2. Predstavenstvo družstva volí zo svojich členov: 
a/ predsedu družstva, 
b/ podpredsedu družstva. 
3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov: 
a/ predsedu komisie, 
b/ podpredsedu komisie. 
4. Členská schôdza samosprávy volí: 
a/ členov výboru samosprávy a jedného náhradníka, 
b/ delegáta  na zhromaždenie delegátov a jedného náhradníka delegáta. 
5. Výbor členskej samosprávy volí zo svojich členov: 
a/ predsedu výboru, 
b/ podpredsedu výboru. 
 
                                                                    Článok 2 
Funkčné obdobie členov orgánov družstva,  počet členov predstavenstva a počet členov 
kontrolnej komisie určujú stanovy družstva. 
(Návrh KK-„ funkčné obdobie členov orgánov družstva určujú stanovy družstva. ZD na návrh 

volebnej komisie určuje počet členov predstavenstva a KK na príslušné obdobie 
v limite, ktorý určujú stanovy“) 

 
Článok 3 

1. Právo voliť má len člen orgánu /volič/. 
2. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.   Manželia, ktorí majú spoločné členstvo, 
majú  jeden hlas, ak hlasujú súhlasne. Pri nesúhlasnom hlasovaní je ich hlas neplatný. 
 
(Návrh KK-    bod 1   – text upraviť : „Na ZD môže zastupovať delegáta „náhradník delegáta“ 

s právom voliť 
bod 2 ukončiť po prvej vete, ďalší text vyčiarknuť. Doplniť text čl.3 

o body 3,4,5 a 6 s textom : 
bod 3 „ Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší 

ako 18 rokov“ 
bod 4 „ za člena KK nemôže byť volený zamestnanec družstva“ 
bod 5 „ členom predstavenstva ani KK nemôže byť fyzická osoba, ktorej 

predmet činnosti je totožný s predmetom činnosti družstva“ 
bod 6 „ mandát člena orgánu – voliča je zastupiteľný len na ZD 

náhradníkom delegáta u ostatných orgánov je nezastupiteľný“) 
 
 
 
 



Časť II. 
Volebná komisia 

Článok 4 
 

1. Volebnú komisiu zriaďuje voľbou zhromaždenie delegátov. Za člena volebnej komisie 
môže byť zvolený len člen družstva. Zhromaždenie delegátov zriadi /zvoli/ volebnú komisiu 
najmenej jeden rok pred konaním volieb orgánov družstva, spravidla na rokovaní, ktoré 
predchádza zhromaždeniu delegátov, ktoré má vykonať voľby. Agendu volebnej komisie 
vedie zamestnanec družstva určený predsedom družstva. 
 
(Návrh KK-    ukončiť text v tretej vete po „ volieb orgánov družstva“ 
  doplniť text „ člen predstavenstva nemôže byť predsedom volebnej komisie“) 
 
2.  Funkčné  obdobie  volebnej  komisie  určí  zhromaždenie  delegátov  spravidla  tak,  aby  
bola umožnená jej permanentná funkčnosť /činnosť/ po dobu zodpovedajúcu dobe funkčného 
obdobia orgánov družstva. 
 
(Návrh KK-    - ukončiť text za „ určí ZD“ a doplniť text : „ Spravidla funkčné obdobie 

volebnej komisie končí ukončením jej činnosti.“) 
 
3. Volebná  komisia 
a/ na návrh členov družstva, výboru samosprávy, delegáta na ZD, zostavuje a zhromaždeniu 
delegátov predkladá  kandidačné listiny na voľbu členov predstavenstva a členov kontrolnej 
komisie a ich náhradníkov, 
 
(Návrh KK- upraviť nasledovne : bod 3a doplniť textom : „.... zodpovedá ZD za to, že 

kandidačné listiny obsahujú mená všetkých navrhovaných kandidátov, a že zmeny 
na ktorých sa uzniesli delegáti sú premietnuté do kandidátnych listín“) 

 
b/ pripravuje a zabezpečuje konanie volieb, zisťuje a vyhlasuje ich výsledok, 
c/ činnosť volebnej komisie končí vyhlásením výsledkov volieb, voľbou predsedu 
predstavenstva a kontrolnej komisie, spísaním zápisnice z volieb a archiváciou dokumentácie. 
 
(Návrh KK- doplniť o bod 3d s textom „ Predseda volebnej komisie skontroluje volebné 
schránky pred začatím volieb za prítomnosti členov volebnej komisie a zapečatí ich.) 
 
Poznámka : Volebná komisia nemôže kandidačné listiny upravovať. Toto právo prináleží ZD. 
 

Článok 5 
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb 

 
1. 0 priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Zápisnicu v dvoch 
rovnopisoch podpisujú všetci členovia volebnej komisie a dvaja overovatelia zápisnice zo 
zhromaždenia delegátov. 
2. Zápisnica obsahuje 
a/dátum a miesto konania zhromaždenia delegátov, 
b/ čas začiatku a ukončenia volieb, 
c/ počet zvolených a pozvaných delegátov, 
d/ počet prítomných delegátov, 
e/ počet vydaných hlasovacích listkov, 



f/ počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 
g/ počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 
h/výsledky volieb. 
3. Prílohu zápisnice tvoria kandidátne listiny. 
4. Z členskej schôdze samosprávy, na ktorej sa vykonali voľby, delegáta na zhromaždenie 
delegátov, náhradníka delegáta na zhromaždenie delegátov, členov výboru, členská 
samospráva predloží družstvu doklady podľa rozhodnutia a schválenia Zhromaždením 
delegátov.  
 

Časť III. 
Kandidátne listiny 

Článok 6 
 

1. Volebná komisia zostavuje kandidátnu listinu zvlášť pre kandidátov na členov 
predstavenstva  a zvlášť pre kandidátov na členov kontrolnej komisie. Pri zostavovaní 
kandidátnej listiny prihliada na odborné a morálne predpoklady kandidátov. 
 
(Návrh KK- bod 1     - ukončiť  prvou vetou, druhú vetu vyčiarknuť.“) 
 
 
2. Počet kandidátov na kandidátnej listine  by mal byť o 20% vyšší, než je určený počet 
členov voleného orgánu.  Kandidáti sú na kandidátnej listine uvedení v abecednom poradí. 
 
(Návrh KK-    bod 2     - doplniť po slovách „ mal byť“ slovo „ minimálne“.“) 
 
 

Článok 7 
1. Kandidátne listiny obdržia delegáti spolu s pozvánkou na zhromaždenie delegátov. 
2. Pripomienky ku kandidátnym listinám môže delegát uplatniť u volebnej komisie a na 
zhromaždení delegátov. 
3. Volebná komisia posúdi pripomienky ku kandidátnym listinám. Opodstatnené pripomienky 
predloží na  rozhodnutie  zhromaždeniu  delegátov.  Zhromaždenie delegátov verejným 
hlasovaním rozhodne, či a ako budú kandidátne listiny upravené. 
 
(Návrh KK- doplniť o bod 4 s textom : „ Podmienkou pre platnosť volieb je, že  kandidačné 
listiny predložené ZD obsahujú všetky mená navrhnutých kandidátov, a že ZD odsúhlasilo 
pred začatím volieb konečnú správu kandidačných listín, mená na kandidačných listinách sú 
uvedené v abecednom poradí.“) 

Časť IV. 
Spôsob, organizácia a vykonanie volieb 

Článok 8 
 

1. O spôsobe voľby členov orgánov družstva rozhoduje orgán, ktorý voľby vykonáva (a to 
tajné, verejné alebo písomným hlasovaním). 
 
2. Pri konaní volieb verejným hlasovaním sa hlasuje osobitne o každom kandidátovi. 
 
(Návrh KK- bod 2 - doplniť spôsob volieb tajným hlasovaním s textom: „ Pri tajnom 

hlasovaní  voľby členov predstavenstva alebo KK  každý delegát obdrží schválené 
kandidačné listiny, u ktorých k menu každého kandidáta je priradené poradové číslo. 



Delegát zakrúžkuje čísla tých kandidátov, ktorých zvolil. Počet zakrúžkovaných čísel 
kandidátov nesmie byť vyšší ako počet členov predstavenstva alebo KK, ktorý 
schválilo ZD na príslušné obdobie. Predseda volebnej komisie oznámi delegátom pred 
začatím volieb aký najväčší počet kandidátov môžu zakrúžkovať na príslušných 
kandidačných listinách. Ak delegát zakrúžkuje väčší počet kandidátov jeho voľba je 
neplatná. 

 
 
3. Poradie, v akom sa hlasuje o jednotlivých kandidátoch sa určí nasledovne: 
a/ na zhromaždení delegátov kandidátna listina podľa čl. 6   tohto volebného poriadku, 
b/ v predstavenstve družstva predseda volebnej komisie zriadenej zhromaždením delegátov, 
c/ v kontrolnej komisii predseda volebnej komisie zriadenej zhromaždením delegátov, 
d/ na členskej schôdzi samosprávy predseda výboru samosprávy, 
e/ vo výbore členskej samosprávy vekom najstarší člen výboru. 
 
(Návrh KK- bod 3 - je nezrozumiteľný – vyčiarknuť a nahradiť textom „ na ZD delegáti 
hlasujú v súlade s ustanoveniami volebného poriadku časť III čl. 6,7,8 a čl.9“.) 
 
4. Hlasy sčítava predsedajúci alebo ním určený/i/ skrutátor/i/. 
 
(Návrh KK - bod 4   - uviesť najprv text : „ Voľba výboru čl. samosprávy, delegáta 
a náhradníka delegáta na ZD a kandidátov do predstavenstva a KK prebieha spôsobom 
určenom článkami 68,69 a 71 v Stanovách družstva. Voľby u členských samospráv prebiehajú 
najneskôr do termínu, ktorý určí ZD. Výbor členskej samosprávy je povinný zaslať na 
družstvo najneskôr do 15 dní výpis zo zápisnice z členskej schôdze a delegačné listy delegáta 
a náhradníka delegáta. 
 
5. Výsledok volieb vyhlasuje predsedajúci . 
 
6. Voľbu delegáta na ZD môže členská samospráva vykonať na schôdzi alebo individuálnym 
písomným hlasovaním členov družstva konkrétnej samosprávy – volebného obvodu. 

 
Článok 9 

     Platnosť volieb 
 

1.  Voľby sú platné,  ak bol príslušný orgán,  ktorý ich vykonával, uznášaniaschopný.  
Schopnosť orgánov družstva uznášať sa je vymedzená stanovami družstva a rokovacím 
poriadkom. 
2. Za člena orgánu je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov 
pozvaných delegátov a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. 
3. Za náhradníka člena orgánu je zvolený kandidát, ktorý získal väčšinu  platných hlasov 
prítomných voličov a jeho poradie (zostavené podľa počtu získaných hlasov) je vyššie ako je 
potrebný počet členov príslušného orgánu. 
4. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov sa rozhoduje opakovanou voľbou. Opakovaná 
voľba sa vykoná verejným hlasovaním. 
 
(Návrh KK - doplniť bodom 5 v znení : „ Voľby sú platné len ak prebehli v súlade 
s ustanoveniami Stanov a volebného a rokovacieho poriadku družstva.“) 
 



Článok 10 
Doplňovacie voľby 

 
1. Doplňovacie voľby sa vykonajú vtedy, ak počas trvania funkčného obdobia klesne počet 
členov orgánu pod počet určený zhromaždením delegátov a nie je zvolený náhradník. 
2. Doplňovacie vol'by sa vykonajú verejným hlasovaním alebo  spôsobom ako pri riadnych 
voľbách. 

Časť V. 
Volebné obvody a počet delegátov 

Článok 11 
 

1.  Volebné  obvody delegátov a  počet delegátov určuje jedine zhromaždenie delegátov 
a kontrolu platnosti mandátov je oprávnená vykonať len mandátová komisia zvolená 
zhromaždením delegátov.   
 
(Návrh KK - bod1 doplniť text o pravidlách určenia počtu delegátov u jednotlivých 
samospráv.) 
 
2. Predstavenstvo družstva môže vykonať zmenu volebného obvodu a zmenu počtu delegátov 
v období medzi zhromaždeniami delegátov a to v prípadoch, keď vznikne nová členská 
samospráva (a tvorí samostatný volebný obvod), alebo keď členská samospráva zanikne (a 
tvorila samostatný volebný obvod).  
3. Predstavenstvo družstva nemôže vykonať takúto zmenu v dobe odo dňa zvolania 
zhromaždenia delegátov do dňa jeho konania. 
4. Volebné   obvody   členov    družstva  a   počet   delegátov   aktuálny  ku dňu vydania tohto 
volebného poriadku tvorí prílohu č.1 tohto volebného poriadku. 

 
Časť VI. 

Záverečné ustanovenie 
Článok 12 

 
1. Volebný poriadok schválený zhromaždením delegátov dňa 25.3.1998 sa  r u š í  dňom 
31.12.2005. 
 
2. Tento volebný poriadok schválený Zhromaždením delegátov Bytového družstva Bratislava 
III.,  konaného dňa    01.07.2006    nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť  dňom 
01.01.2006. 
 
 
V Bratislave, dňa 16.06.2006 
  
 Ing. Stanislav Lupták     Ing. Miroslav Gramblička, CSc. 
            člen predstavenstva            predseda 
 
 

KK upozorňuje predstavenstvo, že zastúpenie členských samospráv na ZD je nesystémové 
a v značnej miere aj nespravodlivé. Navrhujeme napr. od 14 do 60 – 1 delegát, nad 60 
členov – 2 delegáti. KK upozorňuje, že platnosť a účinnosť nemôžu byť skoršie ako je 
dátum schválenia volebného poriadku a z tohto dôvodu voľby samospráv mali prebiehať 
podľa platného volebného poriadku z roku 1998 (čo sa nestalo). 


