
 

Rokovací poriadok BD BA III 

(úplne znenie) 

 

I. časť 

Úvodné ustanovenie 

Rokovací poriadok družstva upravuje postup orgánov družstva pri výkone ich činnosti 

v medziach Obchodného zákonníka, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

a stanov družstva. 

 

II. časť 

Základné pravidlá rokovania a rozhodovania orgánov 

1. Orgány družstva rokujú a rozhodujú kolektívne, na rokovanie orgánu musia byť pozvaní 

všetci jeho členovia.  

2. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré podľa zákona alebo stanov družstva 

spadajú do ich pôsobnosti. 

3. Rokovanie spočíva v prednesení predmetu rokovania, v rozprave a spravidla je 

zakončené prijatím uznesenia. 

4. Rokovanie je potrebné viesť tak, aby bol zistený skutočný stav veci. 

5. Kolektívne orgány  sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich 

členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, 

s výnimkou čl. 57 Stanov. 

6. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas. Hlasovacie právo sa vykonáva osobne. 

7. Ak sa hlasovania zúčastnia manželia ako spoloční členovia družstva, majú spoločne  

jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne. Ak sa ich stanoviská nezhodnú, je ich hlas 

neplatný. 

8. Hlasuje sa verejne. Na tajnom, prípadne inom hlasovaní sa môže v jednotlivých 

prípadoch uzniesť rokujúci orgán.  

9. V predstavenstve a v kontrolnej komisii môžu prijať uznesenie aj písomným hlasovaním, 

alebo pomocou prostriedkov oznamovacej alebo výpočtovej techniky, ak s tým spôsobom 

hlasovania prejaví súhlas nadpolovičná väčšina členov orgánu.  Pre tento prípad sa 

hlasujúci považujú za prítomných. 

10. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje zdvihnutím ruky alebo delegačného lístku. 

11. Hlasy členov orgánu, ktorí sa zdržali hlasovania, sa pripočítajú k hlasom odovzdaným 

proti návrhu. 

12. Pri rovnosti hlasov návrh nie je prijatý. 

13. Pri rokovaní predstavenstva je hlas predsedu rozhodujúci. 

14. Rokovanie prerušeného zhromaždenia delegátov musí pokračovať do 4 týždňov 

s nezmeneným schváleným programom rokovania. 

15. Materiál na rokovanie orgánu sa posiela aspoň 10 dní pred rokovaním. 

16. V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, keď nie je možné zvolanie 

zhromaždenia delegátov alebo v prípade osobitného dôvodu v súlade so Stanovami BD 

BA III (čl. 48, ods. 5)  zhromaždenie delegátov môže rozhodovať korešpondenčným (t.j. 

písomným)  hlasovaním alebo zasadať prostredníctvom elektronických prostriedkov.  
 

 

 

 

 



III. časť 

Rozhodnutia orgánov družstva 

1. Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú všetkých členov družstva alebo samosprávy, sa 
zverejňujú spôsobom  v družstve obvyklým. 

2. Rozhodnutia orgánov družstva, ktoré sa dotýkajú jednotlivých  členov  alebo orgánov družstva, 

sa týmto členom  alebo orgánom oznamujú. 

3. Rozhodnutia dotýkajúce sa člena družstva musí byť vyhotovené písomne a doručené 
doporučeným listom. Rozhodnutie o vylúčení  z družstva musí byť doručené do vlastných rúk. 

Ak sa rozhodnutie  týka spoločných členov, musí byť doručené  samostatne obom manželom. 

4.  Zhromaždenie delegátov môže prijať uznesenie aj korešpondenčným (písomným) hlasovaním.  
5.  Písomné hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovacieho lístka,  ktorý obsahuje znenie 

návrhu uznesenia, resp. uznesení o ktorých sa má rozhodovať,  spolu s tromi možnosťami 

hlasovania a síce:  ZA, PROTI, ZDRŽAL SA, a to pri každom navrhovanom uznesení osobite, ak 
sa rozhoduje o viacerých uzneseniach.  

6. Hlasovací lístok okrem  náležitosti podľa bodu 5. musí obsahovať: 

a) uvedenie mena a priezviska delegáta, 

b) miesto vydania hlasovacieho lístka, 
c)  termín, resp. určenie času  vykonania písomného hlasovania, 

d) podpisy štatutárneho orgánu  BD BA III a pečiatku BD BA III. 

7.  Delegát hlasuje upravím  hlasovacieho lístka tak, že pri každom návrhu uznesenia vyznačí jednu  
z možností: ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.  

8.  Ak delegát na hlasovacom lístku  nevyznačí žiadnu možnosť  alebo  z možností: ZA, PROTI, 

ZDRŽAL SA,  pri jednom uznesení vyznačí viac možností,  tak  takýto hlasovací lístok je ako 

celok neplatný a pri rozhodovaní o výsledkoch písomného hlasovania sa naň neprihliada.  
9.  Hlasovací lístok musí hlasujúcu delegát vlastnoručne podpísať  a doručiť  na BD BA III v termíne 

stanovenom na vykonanie písomného hlasovania, ktorý je uvedený na hlasovacom lístku, inak sa 

na hlasovací lístok neprihliada a považuje sa za neplatný.  V prípade, že delegát zasiela hlasovací 
lístok poštou, tak lehota na doručenie hlasovacieho lístku podľa predchádzajúcej vety je 

zachovaná, ak zásielka s hlasovacím lístkom bude odovzdaná na poštovú prepravu najneskôr 

v posledný deň termínu určenom na vykonanie písomného hlasovania. 
10.  Vyhodnotenie písomného hlasovania a zistenie výsledku hlasovania vykonávajú osoby poverené 

predstavenstvom BD BA III ako zapisovateľ a dvaja overovatelia zápisnice.  

11.  Výsledky hlasovania sa uvedú do zápisnice o písomnom hlasovaní zhromaždenia delegátov.   

 

 

IV. časť 

Zápisnice z rokovaní orgánov družstva 
1. O schôdzi orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje: 

a) dátum a miesto rokovania orgánu, 

b) prijaté uznesenia, 
c) prezenčnú listinu. 

2. Prílohu zápisnice tvorí pozvánka a podklady, ktoré boli predmetom rokovania. 

3. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov musí obsahovať okrem uvedených náležitostí aj výsledky 

hlasovania ako aj prijaté, či neprijaté námietky delegátov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie 
na členskej schôdzi – zhromaždení delegátov. 

4. Zápisnice vyhotovuje zapisovateľ(lia) určený(í) predsedajúcim. 

5. Zápisnicu zo zhromaždenia  delegátov podpisujú najmenej dvaja zhromaždením delegátov 
zvolení overovatelia. Zápisnice o schôdzach ostatných orgánov družstva podpisuje predsedajúci, 

zapisovateľ a overovateľ, ak bol určený. Uvedené osoby podpisom zodpovedajú za správnosť 

a úplnosť zápisnice. 

6. Zápisnica musí byť doručená na BD BA III do 30 dní od rokovania orgánu družstva. 
 

 

 
 

 



V. časť 

Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov členov družstva 

Orgány družstva sú povinné dbať na to, aby sťažnosti, oznámenia a podnety členov družstva boli 
vybavované zodpovedne a bez zbytočných prieťahov v zmysle stanov, organizačného poriadku 

a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

VI. časť 

Mandátová komisia 

1. Mandátová komisia skúma oprávnenie  prítomných delegátov zúčastniť sa zhromaždenia 

delegátov. Podľa prezenčnej listiny podáva správu o počte prítomných a o počte účastníkov 
s hlasovacím právom. 

2. Mandátová komisia zisťuje, či je schôdza uznášaniaschopná a jediná je oprávnená kontrolovať 

platnosť mandátov delegátov. Dbá na správnosť postupu pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch 
a zisťuje výsledok hlasovania. 

 

VII. časť 

Návrhová komisia 
Návrhová komisia  pripravuje návrhy uznesení formulované podľa výsledku  rokovania delegátov 

a predkladá ich na schválenie zhromaždeniu delegátov prostredníctvom predsedajúceho. Návrhy 

uznesení, o ktorých by sa malo hlasovať, je oprávnený podať ktorýkoľvek delegát účastný rokovania 
zhromaždenia delegátov. 

 

VIII. časť 

Volebná komisia 

1. Volebná komisia sa zriaďuje najneskoršie  jeden rok pred koncom funkčného obdobia družstva, 

čo znamená, najneskôr jeden rok pred plánovanými  voľbami do orgánov družstva. 

2. Volebná komisia navrhuje harmonogram a zabezpečuje riadny priebeh volieb. 
3. Postup pri voľbe  orgánov určuje volebný poriadok družstva. 

4. O výsledku volieb vyhotovuje  volebná komisia  zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia 

volebnej komisie. 
 

IX. časť 

Zriadenie pomocného orgánu 
1. Na  zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva zriaďovať pomocné orgány. 

2. Pôsobnosť pomocného orgánu určuje v medziach  svojej právomoci orgán, ktorý ho zriadil, 

nemôže avšak na pomocný orgán preniesť svoju rozhodovaciu právomoc. 

3. Členovia  pomocných orgánov sú volení alebo menovaní orgánom, ktorý ich zriadil. 
4. Členom pomocného orgánu môže byť menovaní i občan-nečlen družstva. 

 

X. časť 

Záverečné ustanovenia 

1. Schválením tohto Rokovacieho poriadku zhromaždením delegátov, stráca dňom 30.6.2006 

platnosť rokovací poriadok  zo dňa 15.12.1994. 

2. Tento rokovací poriadok schválený Zhromaždením delegátov Bytového družstva Bratislava III, 
konaného dňa 01.07.2006 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 01.01.2006. 

3. Úplne znenie rokovacieho poriadku bolo vyhotovené po zmenách rokovacieho poriadku prijatých 

zhromaždením delegátov dňa 23.9.2020. 

 

 


