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Z á p i s n i c a 
zo Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 21.9.2016 

v reštaurácii Istropolis, Trnavské mýto 1 v Bratislave 

 

 

 V súlade s ods. 1. Čl. 56 platných Stanov Bytového družstva Bratislava III zvolalo 

predstavenstvo zasadnutie Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III (ďalej 

len zhromaždenie delegátov, resp. ZD) na deň 21.9.2016 uznesením č. 957/08/16 zo dňa 

30.8.2016 s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov 

3. Voľba mandátovej komisie - skrutátorov, overovateľov zápisnice, návrhovej   komisie 

a zapisovateľov, doplnenie člena volebnej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Ocenenie  jubilantov 

6. Správa predstavenstva o činnosti  

7. Správa KK 

8. Voľby do orgánov BD BA III na volebné obdobie 2016-2021 

9. Rôzne 

10. Kontrola prijatých uznesení 

11. Ukončenie 

 

     Rokovanie zhromaždenia delegátov sa konalo v  reštaurácii Istropolis, Trnavské mýto 1, 

Bratislava  so začiatkom o 16,00 hodine. 

 

K bodu 1.    Otvorenie  
Rokovanie zhromaždenia delegátov v zmysle uznesenia Predstavenstva Bytového 

družstva Bratislava III č. 957/08/16 zo dňa  30.8.2016 otvoril predseda družstva:  Štefan 

Vaško, VO č.54 (ďalej len predsedajúci) a privítal prítomných delegátov. Z prezenčnej listiny 

predsedajúci zistil, že je prítomných a prezentovaných 28 delegátov a  náhradníkov delegátov 

z 34 riadne pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov, čo je nadpolovičná väčšina 

všetkých delegátov, t. j.  zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.    Určenie  volebných obvodov a počtu delegátov 
Predsedajúci oznámil, že v zmysle uznesenia Predstavenstva BD BA III  č. 961/8/16 

a 963/8/16 zo dňa  30.8.2016 odporúča schváliť volebné obvody v predloženom znení.  

Zo strany delegátov neboli predložené žiadne  pripomienky a preto sa pristúpilo  k hlasovaniu. 

 

Prebehlo hlasovanie k uzneseniam druhého bodu programu nasledovne: 

 
ZD schvaľuje  počet volebných obvodov 59  na volebné obdobie 2016-2021 

     
     Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

     Uznesenie bolo prijaté 

ZD schvaľuje   počet aktívnych volebných obvodov (zvolený delegát, resp. náhradník 

delegáta) 34 pre ZD konané dňa 21.9.2016    
  

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

     Uznesenie bolo prijaté 
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ZD schvaľuje počet účastníkov 34 pre ZD  konané dňa 21.9.2016, z toho delegátov 

33 a náhradníkov s hlasom rozhodujúcim 1   
     

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

     Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie - skrutátorov, overovateľov 

zápisnice,   návrhovej komisie, zapisovateľov  
Predsedajúci predniesol návrh na členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov. 

Navrhnutí delegáti  súhlasili s funkciou člena mandátovej komisie a s prácou v komisii.  

Prebehlo hlasovanie k uzneseniam druhého bodu programu nasledovne: 

  

ZD  schvaľuje členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov : 

1. Ing. Ľubomíra Šmigielová 

2. Jarmila Pápežová 

3. Zdenka Gálová 

 

       Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 

Predsedajúci vyzval členov mandátovej komisie, aby prekontrolovali účasť delegátov. 

Predsedajúci vyzval predsedu mandátovej komisie o prednesenie správy: 

Ing. Ľubomíra Šmigielová, VO č. 2 – predsedníčka mandátovej komisie predniesla správu 

mandátovej komisie, v  ktorej konštatovala, že na rokovanie bolo pozvaných 34  zvolených 

delegátov a náhradníkov delegátov, o 16,15 hod. bolo prítomných  26 delegátov, náhradníkov 

2,  t.j. 82,4 %.   Menovaná oznámila, že na prijatie platného uznesenia je potrebných 15  

platných hlasov. Na voľby do orgánov družstva je potrebných 18 platných hlasov, t.j. 

nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov. 

 

ZD    schvaľuje správu mandátovej  komisie 

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci navrhol, aby ku každému bodu programu bola vedená rozprava a po jej 

ukončení sa hlasovalo o predložených uzneseniach k danému bodu. 

 

ZD    schvaľuje, že ku každému bodu programu bude vedená rozprava a po jej 

ukončení sa bude hlasovať o predložených uzneseniach k danému 

bodu 

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 
 

Predsedajúci predniesol návrh na členov návrhovej komisie. Navrhnutí delegáti  súhlasili 

s funkciou člena návrhovej komisie a s  prácou v komisii.  

  

ZD    schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: 

   1. PhDr. Ľuboš Fiam  

2. Ing. Mária Reháčková 

3. Peter Schmelcer 

 

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 
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Predsedajúci predniesol návrh na overovateľov zápisnice. Navrhnutí delegáti súhlasili 

s prácou overovateľov zápisnice.  

 

ZD    schvaľuje za overovateľov zápisnice : 

 1. Ing. Zdena Kamiačová 

 2. Urban Žiška 

  

       Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na zapisovateľov zápisnice.    
 

ZD    schvaľuje za zapisovateľov  zápisnice : 

 1. Janka Božíková  

2. Sidónia Rusnáková  

       Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci oznámil, že je nutné doplniť volebnú komisiu aspoň o 1 člena, pretože  2 

zvolení členovia kandidujú do predstavenstva a kontrolnej komisie, 1 člen zomrel. Navrhol za 

členku volebnej komisie  RNDr. Cecíliu Belovičovú – delegát za VO č. 39 Novohorská 22-

30. 

 

ZD schvaľuje  doplnenie člena volebnej komisie o RNDr. Cecíliu Belovičovú 
       

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 4.    Schválenie programu rokovania zhromaždenia delegátov 

Predsedajúci uviedol, že program ZD bol prerokovaný Predstavenstvom BD BA III a  

schválený uznesením č. 960/08/2016 dňa 30.8.2016 a vyzval delegátov, aby predložili 

pripomienky k predloženému programu.  

Keďže delegáti nemali žiadne pripomienky, pristúpilo sa  k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 

 

ZD  schvaľuje program Zhromaždenia delegátov BD BA III  konaného dňa 

21.9.2016    

       Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu  5.  Ocenenie jubilantov 
Predsedajúci v zmysle Smernice BD BA III o použití kultúrno – spoločenského fondu 

odovzdal vyznamenania jubilujúcim členom družstva, ktorým poďakoval za prácu v bytovom 

družstve a  zaželal veľa zdravia, úspechov v ďalšej práci aj v osobnom živote.  

 

K bodu 6.  Správa predstavenstva o činnosti 
Predsedajúci uviedol, že materiál bol zaslaný s pozvánkou a vyzval delegátov, aby sa k téme  

vyjadrili.  

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Richard Pagáč, člen predstavenstva doplnil správu. 

Zo strany delegátov neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa preto  k hlasovaniu. 

 

ZD   schvaľuje  správu Predstavenstva o činnosti BD BA III za obdobie apríl 2011 až   

september 2016 bez pripomienok      
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Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 7.   Správa kontrolnej komisie  
Predsedajúci oznámil, že správa kontrolnej komisie bola doručená každému delegátovi 

písomne, preto bola  otvorená diskusia. 

K predloženému materiálu neboli  diskusné príspevky a pristúpilo sa preto k hlasovaniu 

o návrhu uznesenia. 

 

ZD    schvaľuje  správu Kontrolnej komisie BD BA III  bez pripomienok 

        

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 8. Voľby do orgánov družstva     
Predsedajúci  uviedol, že návrhovej komisii bol doručený návrh na uznesenie, týkajúci sa 

volieb, preto vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh. PhDr. Ľuboš Fiam, 

člen predstavenstva, VO č. 14 a predseda návrhovej komisie predniesol návrh a zdôvodnenie 

na zmenu počtu členov kontrolnej komisie z 5 na 3, t.j. zmenu článku 62 Stanov Bytového 

družstva Bratislava III. Predsedajúci vyzval delegátov, aby sa vyjadrili. Do diskusie sa 

prihlásili: Ing. Zita Gyӧ rffyová, VO č. 13, podpredsedníčka kontrolnej komisie, Ing. Eduard 

Uličný, VO č. 24, predseda volebnej komisie. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

ZD schvaľuje  nové znenie ods. 2. Článku 62 Stanov Bytového družstva Bratislava 

III: „Kontrolná komisia má 3 členov a volí zo svojich členov predsedu 

a podpredsedu“ 

 

      Hlasovanie : za 24/proti 2/zdržal sa 2 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci uviedol, že podané návrhy na kandidátov do predstavenstva a kontrolnej 

komisie delegáti obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou, súčasťou ktorých bol aj 

životopis a motivačný list jednotlivých kandidátov. Pred odovzdaním slova volebnej komisie, 

ktorá riadi priebeh volieb, vyzval jednotlivých kandidátov, aby sa predstavili. 

Predsedajúci navrhol tajnú voľbu členov do orgánov družstva  a dal hlasovať o spôsobe 

volieb. 

 

ZD    schvaľuje  vykonanie tajných volieb do predstavenstva a  kontrolnej komisie   

 

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci odovzdal slovo volebnej komisie. 

 

 Ing. Uličný Eduard, VO č.24 – predseda volebnej komisie uviedol, že volebná komisia 

neobdržala pripomienky ku kandidátom do Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD BA III 

na volebné obdobie 2016 – 2021 a vyzval delegátov, aby predložili prípadné  pripomienky ku 

kandidátnym listinám. Zo strany delegátov neboli predložené žiadne pripomienky ani návrhy. 

Pristúpilo sa k tajnej voľbe. 

Ing. Uličný Eduard, VO č.24 – predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky  tajného 

hlasovania  volieb členov  predstavenstva  na volebné obdobie 2016-2021 s účinnosťou od 

21.9.2016. 
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Počet vydaných hlasovacích lístkov: 28 – prvé a druhé kolo volieb, 27 – tretie a štvrté kolo 

volieb.  

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:  28 – prvé a druhé kolo volieb, 27 – tretie a 

štvrté kolo volieb.  

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

 

Do predstavenstva  boli    z v o l e n í : 

 

                                        V a š k o  Š t e f a n 

 

Vaško Štefan občan SR, trvale bytom Tbiliská 27, Bratislava. 

 

        Mgr. L e š k o v á   M i ch a e l a 

 

Mgr. Lešková Michaela občan SR, trvale bytom Budyšínska 18, Bratislava. 

 

        G e l i n g e r o v á  D a g m a r 

 

Gelingerová Dagmar občan SR, trvale bytom Pri šajbách 24, Bratislava. 

 

        PhDr. G e r i č  A l e x a n d e r 

 

PhDr. Gerič Alexander, občan SR, trvale bytom Ovručská 14, Bratislava. 

 

       PhDr.  F i a m  Ľ u b o š  

 

PhDr. Fiam Ľuboš, občan SR, trvale bytom Československých parašutistov 21, Bratislava. 

         

Ing. Uličný Eduard, VO č.24 – predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky  tajného 

hlasovania  volieb členov  kontrolnej komisie na volebné obdobie 2016-2021 s účinnosťou od 

21.9.2016. 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 28 – prvé a druhé kolo volieb, 27 – tretie  kolo volieb.  

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:  28 – prvé a druhé kolo volieb, 27 – tretie  

kolo volieb.  

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

 

Do kontrolnej komisie boli   z v o l e n í : 

    

      Ing. R e h á č k o v á  M á r i a 

 

Ing. Reháčková Mária, občan SR, trvale bytom Pri šajbách 30, Bratislava. 

 

      

Ing. Š m i g i e l o v á  Ľ u b o m í r a 

 

Ing. Šmigielová Ľubomíra, občan SR, trvale bytom Nobelova 48/A, Bratislava. 
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Ing. K u š k a P e t e r 

 

Kuška Peter  , občan SR, trvale bytom Račianska 159 Bratislava. 

        

ZD    schvaľuje  správu volebnej komisie o voľbách členov predstavenstva a členov 

kontrolnej komisie  na obdobie 2016 – 2021 

 

     Prezentácia: 25 

Hlasovanie : za 25/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

Predstavenstvo  a kontrolná komisia Bytového družstva Bratislava III  zvolené na obdobie 

2011 – 2016 končí svoju činnosť dňom 21.9.2016. Novozvolené predstavenstvo a kontrolná 

komisia na volebné obdobie 2016 – 2021 začína svoju činnosť dňom 21.9.2016. 

 

Predsedajúci oznámil novozvoleným členom orgánov, že po rokovaní zhromaždenia 

delegátov sa uskutočnia 1. zasadnutia orgánov, na ktorých   zvolia  predsedov. 

 

K bodu 9.    Rôzne  - diskusia 
Predsedajúci vyzval delegátov do diskusie. 

Neboli  prednesené žiadne diskusné príspevky. 

 

K bodu  10.       Kontrola prijatých uznesení 
Predsedajúci vyzval návrhovú komisiu, aby oboznámila delegátov s prijatými uzneseniami. 

 

K bodu 11.   Ukončenie  
Na záver predsedajúci p. Štefan Vaško poďakoval všetkým delegátom za účasť a ukončil 

zhromaždenie delegátov. 

 

 

Overovatelia zápisnice  :  Ing. Zdena Kamiačová ........................................ 

         

 

         Urban Žiška   ........................................ 

 

 

 

Zapísali :   Janka Božíková            ....................................... 

   

 

Sidónia Rusnáková  ....................................... 

 

 

 

V Bratislave, dňa  21.09.2016 
       


