
                       STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE 

                             (skrátené SBD III Košice)  

                           Držiteľ certifikátu systému kvality ISO 9001 

                         so sídlom: Furčianska 60/1013, 040 14 Košice  

            
 

Vážení členovia SBD III Košice, 
 tak ako v minulých rokoch aj v roku 2019 preukazujeme svoju životaschopnosť dobrými výsledkami 

v hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami, profesionalnými výkonmi pri údržbe a obnove 

spravovaného bytového fondu ako aj nízkymi nákladmi na údržbu najmä v profesiách, ktoré sú vykonávané 

vlastnými zamestnancami. Zároveň môžeme konštatovať, že pre 10 bytových domov, ktoré požiadali o úver 

vo výške 1 234 221,65 € zo ŠFRB, boli odsúlasené požadované finančné prostriedky. Dve bytové domy 

získalo dotácie vo výške 246 565,02 €. Môžeme konštatovať, že aj v uplynulom roku sme mali v danej 

oblasti 100 % úspešnosť. Naša organizácia pracovala bez potreby úveru na svoju činnosť aj v uplynulom 

roku. 

 Dňa 30.6.2020 sa konalo zasadnutie najvyššieho orgánu družstva – Zhromaždenie delegátov, ktoré 

prerokovalo hospodárenie za rok 2019 a schválilo pridelenie z  hospodárskeho výsledku družstva 74,33 € 

do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy a do sociálneho fondu 24,77 €. K 31.12.2019 bol 

disponibilný stav Fondu finančnej výpomoci vo výške 589,87 € a v obehu bola čiastka 447.022,82 €. 

 Platobná neschopnosť našich družstevníkov sa v roku 2019 prejavila u neplatičov pri uhrádzaní záloh 

na poskytované služby. Celková suma pozdĺžnosti bez zmluvných pokút a poplatkov z omeškania síce 

poklesla k 31.12.2019 na hodnotu 127.550,59 €, ale aj tak je to vysoká suma. Konkrétna pomoc zo strany 

našej organizácie pri riešení zníženej platobnej neschopnosti našich družstevníkov sa prejavila v roku 2019 

v uzavretí 6 dohôd o splátkach dlhu bez jeho navýšenia. Oproti predchádzajúcemu roku sa znížila 

na hodnotu 2 834,79 €. 

 Na základe podnetov členov Predstavenstva SBD III Košice sa naša organizácia rozhodla poďakovať 

za doterajšiu činnosť ocenením: “Čestné uznanie za vykonanú prácu a rozvoj pri príležitosti 60. 

Výročia vzniku SBD III Košice“: pani Valušovej Terézii, pani Beluškovej Božene, pani Ing. 

Tučkovej Marte, PhD., pánovi Hajdukovi Jánovi, prof. RNDr. Briančinovi Jaroslavovi, CSc., 

pánovi Kleščovi Jozefovi, pani Pastuchovej Anne, pani Marčekovej Márii, pani Semankovej Anne 

a pánovi Dudášovi Pavlovi, ktorá bola doplnená finančnou odmenou.  

 V marci 2020 ukončili delegáti svoju činnosť a zároveň prebiehali voľby nových delegátov na roky 

2020 – 2025. Bohužiaľ sme zaznamenali v 10 tich volebných obvodoch nezáujem o tento významný post. 

Delegáti rozhodli o zlúčení týchto obvodov. Nakoľko volebné obvody sú živým organizmom, v prípade ak 

sa nájde záujemca v súlade s volebným poriadkom, budú po odsúhlasení Zhromaždením delegátov 

obsadené volebné obvody zvolenými družstevníkmi. Do priebehu volieb nepriaznivo zasiahol aj vírus 

Corona-19. Preto Zhromaždenie delegátov rozhodlo predĺžiť termín odovzdania výsledkov písomného 

hlasovania navrhnutým delegátom do 21.8.2020. Do uvedeného termínu je potrebné zabezpečiť voľby 

delegátov tam, kde Predstavenstvo obdržalo podnety na rozdelenie volebných obvodov. 

 Na záver môjho príhovoru by som Vám i Vašim rodinám chcel zaželať v tomto roku veľa zdravia, 

úspechov a životnej pohody. 

 

Ing. Vladimír ZVIRINSKÝ, PhD. 

                                                                       predseda SBD III Košice 

 

 

VYHODNOTENIE  ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV   
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VYHODNOTENIE  ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV   

 

 Podľa Čl. 58 bod 1. Stanov SBD III Košice predstavenstvo družstva zvolalo na 30.06.2020 

zasadnutie najvyššieho orgánu družstva - zhromaždenia delegátov (ďalej len „ZD“). 

Schôdza ZD sa konala v priestoroch  Hlavnej budovy Technickej univerzity v Košiciach, A blok – Aula 

Maxima, Letná 9, Košice. Z 56 pozvaných delegátov sa schôdze ZD konanej dňa 30.06.2020 podľa 

prezenčnej listiny zúčastnilo 43 delegátov, čo  predstavuje 76,78 % -tnú účasť. Nižšie uvádzame prehľad 

prijatých uznesení. 

  

 Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 30. júna 2020  platným uznesením: 
 

A/ ZVOLILO: 

1. Za členov mandátovej komisie: 

Igor Sadloň – predseda, Magdaléna Madarová – členka, Zdenek Hrušovský – člen. 
 

2. Za členov návrhovej komisie:  

 RNDr. Patrícia Čudeková, PhD. – predsedníčka, Ing. Tibor Faragó – člen, Ing. Imrich Pavlík– člen.  
 

3. Za overovateľov zápisnice z tejto schôdze ZD:  

Beáta Kudlová,  Terézia Kováčová. 
 

 

B/ URČILO: 

1. Za zapisovateľku zápisnice z tejto schôdze ZD:  

Denisa Kulcsárová,  
 

2. Lehotu, v ktorej sa musia uskutočniť voľby delegátov na volebné obdobie rokov 2020 až 

2025 : od 1.1.2020 do 21.8.2020. 

3. Lehotu, do ktorej sa musia doručiť kandidačné listiny pre doplňujúce voľby delegátov na 

volebné obdobie rokov 2020 až 2025 : do 31.7.2020, a to vo volebných obvodoch 

       • a) č.   7 –  Bašťovanského 11, 12, 13, 

       • b) č. 34 –  Jegorovovo námestie 1 a Jegorovovo námestie 2, 

       • c) č. 39 –  Krosnianska 65, 67 a Krosnianska 69, 71, 

       • d) č. 46 –  Kurská 33, 

       • e) č. 62 –  Zupkova 6, 

       • f) č. 63 –  Zupkova 8. 

4. Lehotu, v ktorej sa musia uskutočniť doplňujúce voľby delegátov na volebné obdobie 

rokov 2020 až 2025 : od 1.7.2020 do 21.8.2020, 

5. Volebné (funkčné) obdobie delegátov zvolených v doplňujúcich voľbách sa začína dňom 

zvolenia a končí dňom 31.03.2025. 
 

 

C/ VZALO NA VEDOMIE: 

1. Správu mandátovej komisie. 

2. Kontrolu plnenia Ukladacích uznesení podľa Prílohy č. 1: Uznesenia č. F/1. zo dňa 

05.12.2019 (→ Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009, Uznesenie č. F/2. zo dňa 29.05.2014, 

Uznesenie č. F/3. zo dňa 29.05.2014, Uznesenie č. F/9. zo dňa 04.12.2014, Uznesenie č. E/4. 
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zo dňa 04.06.2015, Uznesenie č. F/2. zo dňa 06.12.2018) a Stavy pohľadávok SBD III 

Košice podľa Prílohy č. 2. 
 

3. Diskusné príspevky delegátov. 

 

D/ ZRUŠILO: 

1. Uznesenie Zhromaždenia delegátov SBD III Košice číslo B.2 zo dňa 5.12.2019 o lehote, 

v ktorej sa musia uskutočniť voľby delegátov na volebné obdobie rokov 2020 – 2025: od 

1.1.2020 do 31.3.2020. 
 

2. Uznesenie Zhromaždenia delegátov SBD III Košice číslo D.1 zo dňa 5.12.2019 o volebných 

obvodoch delegátov a počte delegátov na volebné obdobie rokov 2020 až 2025. 
 

E/ SCHVÁLILO: 

1. Správu Kontrolnej komisie SBD III Košice za rok 2019 podľa Prílohy č. 3. 

2. Výročnú správu o činnosti PD SBD III Košice a stave družstva za rok 2019 podľa Prílohy č. 4. 

3. Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 podľa Prílohy č. 5. 

4. Použitie čistého zisku za rok 2019: 

Hospodársky výsledok za rok 2019 po zdanení                                                     99,10  € 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019 po zdanení: 

• príspevok do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy                       74,33  €, 

• prídel do Sociálneho fondu                                                                                       24,77  €. 

 

5. Nerozdelený zisk minulých období k 31.12.2019:                                          667 645,00 € 

       Rozdelenie nerozdeleného zisku minulých období: 

       •  fond finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy                                   167 645,00 € 

       •  fond krátkodobých termínovaných vkladov                                                 500 000,00 € 

6. Rozdelenie volebného obvodu Kurská 33 a Kurská 35 na samostatný volebný obvod Kurská 

  33 a samostatný volebný obvod Kurská 35, 

7. Rozdelenie volebného obvodu Zupkova 6 a Zupkova 8 na samostatný volebný obvod 

 Zupkova 6 a samostatný volebný obvod Zupkova 8, 

8. Zlúčenie volebných obvodov : 

• a) volebný obvod Benadova 17, 19 a Benadova 21, 23 s volebným obvodom Benadova 9, 11, 

• b) volebný obvod Bielocerkevská 5, 7 a Bielocerkevská 9, 11 s volebným obvodom 

Bielocerkevská 13, 15 a Bielocerkevská 17, 19, 

• c) volebný obvod Fábryho 9 s volebným obvodom Fábryho 15, Fábryho 36, 38 a Fábryho 40, 

42, 

• d) volebný obvod Kpt. Jaroša 2 s volebným obvodom Exnárova 6 a Krosnianska 73, 

• e) volebný obvod Kurská 21, 23 s volebným obvodom Kurská 13, 15 a Kurská 17, 19, 

• f) volebný obvod Maurerova 9, 10 a Maurerova 11, 12 s volebným obvodom Maurerova 5, 6 

a Maurerova 7, 8, 

• g) volebný obvod PČĽ 10, 12 a PČĽ 14, 16 s volebným obvodom PČĽ 18, 20 a PČĽ 22, 24, 
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• h) volebný obvod PČĽ 26, 28 s volebným obvodom PČĽ 30, 32 a PČĽ 34, 36, 

• i) volebný obvod Tokajícka 2, 4 a Tokajícka 6, 8 s volebným obvodom Tokajícka 10, 12 a 

Tokajícka 14, 16, 

• j) volebný obvod Zupkova 33, 35 s volebným obvodom Krosnianska 49,51, Krosnianska 

53,55 a Krosnianska 61,63. 

    9. Zmenu číslovania volebných obvodov na funkčné obdobie rokov 2020 až 2025 s účinnosťou      

   odo dňa 01.07.2020 podľa Prílohy č. 6, 

 10. Volebné obvody v počte 66 a delegátov v počte 66 na volebné (funkčné) obdobie rokov 2020 

   – 2025. 

 

F/ ULOŽILO: 

1. Predstavenstvu družstva naďalej sledovať a zabezpečiť dôsledné splnenie ukladacích uznesení: 

a/ Uznesenie č. E/9.   zo dňa   10.12.2009, 

b/ Uznesenie č. F/2.   zo dňa   29.05.2014, 

c/ Uznesenie č. F/3.   zo dňa   29.05.2014, 

d/ Uznesenie č. F/9.   zo dňa   04.12.2014, 

e/    Uznesenie č. E/4.   zo dňa   04.06.2015, 

f/     Uznesenie č. F/2.   zo dňa   06.12.2018. 
  

T: rok 2020  

Z: v texte  

  2. Predstavenstvu družstva organizačne a technicky zabezpečiť bez zbytočného odkladu, 

 najneskôr však v lehote do 21.8.2020, doplňujúce voľby delegátov vo volebných obvodoch 

       • a) č.   7 –  Bašťovanského 11, 12, 13, 

       • b) č. 34 –  Jegorovovo námestie 1 a Jegorovovo námestie 2, 

       • c) č. 39 –  Krosnianska 65, 67 a Krosnianska 69, 71, 

       • d) č. 46 –  Kurská 33, 

       • e) č. 62 –  Zupkova 6, 

       • f) č. 63 –  Zupkova 8. 

                                                                                                                       T: v texte 

                                                                                                                 Z: v texte 

 3. Členským schôdzam vykonať bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 21.8.2020 

doplňujúce voľby delegátov v bytových domoch 

       • a) č.   7 –  Bašťovanského 11, 12, 13, 

       • b) č. 34 –  Jegorovovo námestie 1 a Jegorovovo námestie 2, 

       • c) č. 39 –  Krosnianska 65, 67 a Krosnianska 69, 71, 

       • d) č. 46 –  Kurská 33, 

       • e) č. 62 –  Zupkova 6, 

       • f) č. 63 –  Zupkova 8. 

                                                                                                                     T: v texte 

                                                                                                                     Z: v texte 
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4.  Predstavenstvu vypracovať právnu analýzu pre  zjednodušenie volieb delegátov. Termín decembrové 

zhromaždenie. 

                                                                                                                   T.: v texte 

                                                                                                                   Z.: v texte 
 

5. Kontrolnej komisii preveriť chybu v ročnom vyúčtovaní za rok 2019. 

                                                                                                                  T.: v texte 

                                                                                                                  Z.: v texte  

 

6. Predstavenstvu zabezepečiť na decembrové zhromaždenie delegátov kolektívnu zmluvu k nahliadnutiu 

aj  v elektronickej forme. 

                                                                                                                 T: v texte 

                                                                                                                 Z: v texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za právny úsek spracovala: Beáta Hricková, právna referentka 
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INFORMÁCIA 

O HOSPODÁRENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2019 

 

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 bola schválená dňa 30. júna 2020 na 

Zhromaždení delegátov SBD III Košice vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku po zdanení za rok 2019. 

Podľa §19 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon 

o účtovníctve) bola riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 vrátane výročnej správy za rok 2019 

overená audítorom. 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA – Názor : 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky družstva STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III 

KOŠICE (skrátené SBD III Košice), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za 

rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a 

účtovných metód.  

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

družstva STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) k 31. decembru 

2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  

Základ pre názor  

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, 

ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit 

účtovnej závierky. Od družstva sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a 

o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit 

účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 

presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.  

Zdôraznenie skutočnosti  

Upozorňujeme na čl. III. bod. 5 poznámok k účtovnej závierke kde je uvedené, že „pre zosúladenie 

základného imania organizácie so zoznamom členov družstva k 31.12.2019 bolo vykonané nasledujúce 

preúčtovanie zostatkov na analytický účet 428-20 Významné chyby minulých období : - zostatok 

analytického účtu 411-10 vo výške 33.193,92 €; zostatok analytického účtu 411-11 vo výške 462.963,29 

€; rozdiel zostatku analytického účtu 411-20 voči inventúre členov družstva vo výške 61.858,55 €; 

zostatok analytického účtu 413-15 členské podiely z exekuovaných bytov vo výške 29.543,01 €; rozdiel 

zostatku analytického účtu 413-30 voči inventúre družstevných bytov vo výške 80.086,23 €; Spolu : 

667.645,- €. 

O rozdelení tejto sumy v rámci vlastného imania organizácie rozhodne Zhromaždenie delegátov 

SBD III Košice na návrh Predstavenstva družstva.“  

Upozorňujeme na čl. IV. poznámok k účtovnej závierke kde je uvedené, že „1) Aktíva družstva boli k 

31.12.2018 vo výške 3.076.642 € a k 31.12.2019 vo výške 2.461.779 €. Záväzky družstva boli k 

31.12.2018 vo výške 273.985 € a k 31.12.2019 vo výške 574.290 €. 2) Družstvo vykazuje iné krátkodobé 

záväzky vo výške 494.807 €, z toho za nevyrovnaný stav bankových účtov bytových domov vo výške 

289.492 €.“ 
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V súvislosti s touto skutočnosťou náš názor nie je modifikovaný.  

 

Dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2019   zisk po zdanení :                   99,10 € 

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.2020 bude zisk SBD III Košice po zdanení 

            použitý nasledovne : 

príspevok do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy 74,33    € 

prídel do Sociálneho fondu 24,77    € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ekonomický úsek spracoval : Ing. Peter Košík, ekonomický námestník 
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Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov 

na člena predstavenstva alebo člena kontrolnej komisie 

na volebné obdobie 2021 až 2026 

 

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice), Furčianska ulica 

č.60, 040 14 Košice týmto vyzýva všetkých členov SBD III Košice, ktorí chcú kandidovať za člena 

Predstavenstva alebo člena Kontrolnej komisie na funkčné obdobie rokov 2021 – 2026, aby si na 

organizačnom referáte družstva vyzdvihli kandidačné listiny – k dispozícii budú od pondelka 11. januára 

2021 - a aby v lehote najneskôr do stredy 26. mája 2021 do 17:00 hodiny svoje riadne vyplnené 

kandidačné listiny doručili na SBD III Košice. V zmysle Článku 7, bodu 2. Volebného poriadku na neskôr 

doručené kandidačné listiny nebude prihliadané. 

Voľby členov Predstavenstva a členov Kontrolnej komisie na funkčné obdobie rokov 2021 – 2026 

budú programom schôdze zhromaždenia delegátov dňa 10. júna 2021. Počet členov Predstavenstva SBD 

III Košice je 11, počet členov Kontrolnej komisie SBD III Košice je 5. 

Za člena predstavenstva alebo člena kontrolnej komisie môže byť zvolený člen družstva - fyzická 

osoba staršia ako 18  rokov alebo zástupca člena družstva – právnickej osoby, ak spĺňa nasledovné 

kumulatívne podmienky: 

1. kandidát do Predstavenstva družstva nemôže súčasne kandidovať aj do Kontrolnej komisie a naopak, 

2. kandidát je členom družstva bez prerušenia najmenej 2 roky, 

3. kandidát je vlastníkom / nájomcom bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome v správe 

družstva, 

4. jeho kandidatúru podporí podpismi minimálne 20 členov družstva, 

5. nepodniká v predmete činnosti rovnakom alebo podobnom ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 

bod 1. Stanov družstva, t. j. v oblasti správy a údržby bytového fondu, ani nie je zamestnancom, 

konateľom, spoločníkom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu ani iného orgánu 

u podnikateľa – fyzickej osoby alebo podnikateľa – právnickej osoby s predmetom činnosti rovnakým 

alebo podobným  ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 bod 1. Stanov družstva, t. j. v oblasti  

správy a údržby bytového fondu, 

6. kandidát ani jeho manželka / jej manžel, príbuzní v priamom rade alebo súrodenci nie sú zamestnanci 

družstva, zamestnancom družstva môže byť iba predseda družstva, 

7. kandidát doloží písomné čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky na kandidáta za člena predstavenstva 

alebo člena kontrolnej komisie, 

8. kandidát doloží písomný súhlas s kandidatúrou na člena Predstavenstva alebo člena Kontrolnej 

komisie, 

9. kandidát doloží písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby SBD III Košice. 

V dotazníku kandidáta za člena Predstavenstva a člena Kontrolnej komisie uvedie kandidát doteraz 

vykonávané družstevné funkcie, realizované vnútrodružstevné aktivity a oblasti, v ktorých kandidát 

predpokladá svoj prínos v prospech družstva resp. v prospech členov družstva. 

 

Podmienky kandidatúry v zmysle Článku 1, bod 4. Volebného poriadku : 

 

Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné. 
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Členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, delegát, prokuristi a riaditeľ družstva nesmú byť 

zamestnancom, konateľom, spoločníkom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu ani 

iného orgánu u podnikateľa – fyzickej osoby alebo podnikateľa – právnickej osoby s predmetom činnosti 

rovnakým alebo podobným  ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 bod 1 stanov. 

Členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, delegát, prokuristi a riaditeľ družstva nesmú podnikať v 

predmete činnosti rovnakom alebo podobnom  ako je činnosť družstva uvedená v Čl. 3 bod 1 stanov. 

Členovia kontrolnej komisie, ich manželia/manželky, príbuzní v priamom rade alebo súrodenci nemôžu 

byť zamestnancami družstva. 

Z celkového počtu členov predstavenstva môže byť zamestnancom družstva iba predseda predstavenstva. 

Manželia (manželky), príbuzní v priamom rade alebo súrodenci členov predstavenstva nemôžu byť 

zamestnancami družstva. 

Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, 

príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia 

predstavenstva a zamestnanci družstva.  

Článok 1, bod 5. Volebného poriadku : 

Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päťročné. Členovia orgánov družstva môžu byť opätovne 

zvolení. Volené orgány družstva podľa Čl. 1 bod 2. písm. b), c), d) vykonávajú svoje funkcie aj po 

uplynutí svojho funkčného obdobia až do zvolenia nových orgánov resp. nových členov týchto orgánov. 

 

Článok 1, bod 6. Volebného poriadku : 

Do predstavenstva, kontrolnej komisie a zhromaždenia delegátov sú volení aj náhradníci.  Náhradníkmi do 

príslušného orgánu družstva, do ktorého kandidovali, sa stávajú nezvolení kandidáti, ktorí získali 

minimálne 3 hlasy, a to v zostupnom poradí podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti počtu získaných 

hlasov je za náhradníka člena orgánu družstva uprednostnený kandidát so skorším členstvom v družstve. 

Náhradník nastupuje na miesto člena orgánu družstva, ktorý je z funkcie odvolaný podľa Čl. 52 bod 2. 

stanov, alebo na miesto člena orgánu družstva, ktorý z funkcie odstúpi podľa Čl. 52 bod 3. stanov, alebo 

na miesto člena orgánu družstva - fyzickej osoby, ktorej funkcia zanikne smrťou, alebo na miesto člena 

orgánu družstva – právnickej osoby, ktorá zanikne bez právneho nástupcu, alebo na miesto člena 

predstavenstva alebo členovi kontrolnej komisie, ktorého funkcia zanikne podľa Čl. 52 bod 6. stanov. 

 

Článok 6, bod 4. Volebného poriadku : 

Voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie sú tajné, ak zhromaždenie delegátov 

nerozhodne inak. 

 

Článok 7 Volebného poriadku : 

1. Do zoznamu kandidátov na člena predstavenstva a do zoznamu kandidátov na člena kontrolnej komisie 

bude zaradený ten člen družstva, ktorý písomne vyhlási, že spĺňa podmienky stanovené v Čl. 1 body 3. a 

4. volebného poriadku, doloží písomný súhlas s kandidatúrou a písomný súhlas so spracúvaním osobných 

údajov pre potreby SBD III Košice, a ktorého kandidatúru podporí podpismi minimálne 20 členov 

družstva. Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov bude zverejnená spôsobom v družstve obvyklým. 
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2. Kandidačné listiny sa definitívne uzatvoria, t. j. zoznam kandidátov nemôže byť dopĺňaný 15 

kalendárnych dní pred určeným termínom začatia schôdze zhromaždenia delegátov, ktorej predmetom má 

byť voľba členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie vrátane ich náhradníkov.  

3. Kandidačné listiny sa zostavujú v poradí dĺžky nepretržitého členstva v družstve a obsahujú tieto údaje: 

 - poradové číslo, 

 - meno, priezvisko, titul, vek, povolanie, bydlisko, 

 - dátum vzniku členstva, 

 - družstevné funkcie, aktivity. 

4. Kandidačné listiny zostaví predstavenstvo na základe návrhov členskej základne tak, aby počet 

kandidátov do predstavenstva bol minimálne 13 a do kontrolnej komisie minimálne 8 členov.  

5. Kandidačné listiny budú súčasťou písomných podkladových materiálov na rokovanie schôdze 

zhromaždenia delegátov a sú doručované delegátom najneskôr 7 dní pred konaním zasadnutia schôdze 

zhromaždenia delegátov. 

 

Článok 8 Volebného poriadku - postup pri voľbe členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie 

na zhromaždení delegátov: 

1. Voľby na zhromaždení delegátov riadi volebná komisia, ktorú si delegáti zvolia v počte najmenej 3 

členov. Komisia z radov zvolených členov si volí predsedu komisie. 

2. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát za člena do predstavenstva a kontrolnej komisie. 

3. Predseda volebnej komisie riadi priebeh volieb členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie od 

okamihu, keď predsedajúci schôdze zhromaždenia delegátov prednesie a otvorí bod programu volieb až 

do vyhlásenia výsledkov volieb. 

4. Pred otvorením volieb členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie predseda volebnej komisie 

vyzve jednotlivých kandidátov podľa poradových čísel, aby sa osobne predstavili delegátom družstva. 

Neprítomného kandidáta na člena predstavenstva alebo člena kontrolnej komisie, ktorý svoju 

neprítomnosť na schôdzi zhromaždenia delegátov riadnym spôsobom neospravedlnil, volebná komisia 

vyradí z kandidačnej listiny. 

5. Pred samotným začatím hlasovania vyzve predseda volebnej komisie mandátovú komisiu, aby vykonala 

prezentáciu prítomných delegátov. Prezentáciu vykonávajú delegáti zdvihnutím mandátového 

(delegačného) lístka. Až potom sa pristúpi k hlasovaniu. 

Tajné voľby na zhromaždení delegátov 

6. V prípade priebehu volieb tajným hlasovaním tieto prebiehajú na ZD nasledovne: 

 a) Na hlasovanie sa použijú jednotné, rovnako upravené hlasovacie lístky, označené pečiatkou družstva a 

podpismi členov volebnej komisie. Neoznačené lístky sa považujú za neplatné. Hlasovacie lístky sú 

pripravené oddelene pre voľbu do predstavenstva a pre voľbu do kontrolnej komisie. 

 b) Pred začiatkom volieb volebná komisia skontroluje a zapečatí volebnú urnu. Nevydané hlasovacie 

lístky spočíta, vloží do obálky, ktorú zapečatí a označí na nej počet nevydaných lístkov. Tieto údaje 

uvedie volebná komisia v  "Zápise o voľbách". 

 c) Tajné voľby sa konajú vhodením upraveného hlasovacieho lístka do urny. Delegáti zakrúžkovaním 

označia 11 kandidátov za členov predstavenstva, 5 kandidátov za členov kontrolnej komisie. Ako 

neplatné vyradí volebná komisia hlasovacie lístky, ak počet zakrúžkovaných kandidátov prevyšuje 
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počet členov príslušného orgánu družstva. Hlasy kandidátov, dopísaných na hlasovacom lístku, sú 

neplatné. Za zvolených vyhlási volebná komisia kandidátov, ktorí dosiahli najväčší počet platných 

hlasov, ak tento počet prevyšuje nadpolovičnú väčšinu prítomných členov oprávnených hlasovať. 

V prípade pochybnosti rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná 

komisia. 

 d)  Volebná komisia dozerá na priebeh volieb, stará sa o zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a po 

skončení volieb zistí výsledky volieb. Pred otvorením volebnej urny volebná komisia zistí celkový 

počet delegátov zapísaných v prezenčnej listine a počet delegátov, ktorým boli hlasovacie lístky 

vydané a tieto údaje uvedie v "Zápise o voľbe". Po otvorení volebnej urny spočíta volebná komisia 

odovzdané hlasovacie lístky a ich celkový počet porovná s počtom delegátov, ktorým boli hlasovacie 

lístky vydané. Ako neplatné vyradí volebná komisia neoznačené volebné lístky a volebné lístky kde je 

zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov. Počty platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 

kandidátov volebná komisia sčíta. Kandidátov zoradí podľa počtu získaných hlasov zostupne. 

Zvolených je prvých 11 členov do predstavenstva a prvých 5 do kontrolnej komisie, ostatní  sa stávajú 

náhradníkmi v poradí počtu získaných hlasov. Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe člena 

predstavenstva alebo kontrolnej komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných delegátov. 

Verejné voľby na zhromaždení delegátov 

7. V prípade priebehu volieb verejným hlasovaním, tieto sa vykonajú na ZD nasledovne: 

 a)  Hlasuje sa jednotlivo o všetkých kandidátoch samostatne, v poradí podľa kandidačných listín. Najprv 

sa hlasuje o členoch predstavenstva, potom o členoch kontrolnej komisie. Návrhy prednáša predseda 

volebnej komisie. Hlasy pri hlasovaní spočítavajú členovia mandátovej komisie pod kontrolou členov 

volebnej komisie. Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe člena predstavenstva alebo kontrolnej 

komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. 

 b)  Právoplatne zvolenými členmi predstavenstva sú jedenásti kandidáti, ktorí získali najvyšší počet 

hlasov prítomných delegátov. Ostatní sa stávajú náhradníkmi, a to v poradí získaných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov rozhodne o výsledku voľby dĺžka členstva.  

 c)  Právoplatne zvolenými členmi kontrolnej komisie sú piati kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov 

prítomných delegátov. Ostatní sa stávajú náhradníkmi, a to v poradí získaných hlasov. Pri rovnosti 

hlasov rozhodne o výsledku voľby dĺžka členstva. 

 

Článok 9 Volebného poriadku - zápis o voľbe členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie na 

zhromaždení delegátov 

1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku volieb "Zápis o voľbe" v dvoch rovnopisoch. Zápis 

     o voľbe podpisujú všetci členovia volebnej komisie. Zápis o voľbe obsahuje tieto údaje: 

- dátum a miesto uskutočnenia volieb, čas začiatku a čas ukončenia volieb, 

- počet delegátov zapísaných do prezenčnej listiny, 

- počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných vo voľbách (zvlášť pre voľby predstavenstva 

a členov kontrolnej komisie), 

- počet vydaných a nevydaných volebných lístkov, 

- počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na členov predstavenstva a kontrolnej komisie 

družstva, 

- mená a počet náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie s počtom získaných hlasov každého 

náhradníka,  
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- zoznam zvolených členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, 

- stručný  obsah  pripomienok a námietok  doručených volebnej komisii a rozhodnutia volebnej komisie 

o námietkach. 

2. Po spísaní a podpísaní tohto zápisu o voľbe oznámi zhromaždeniu delegátov predseda volebnej komisie 

    súhrnné výsledky volieb členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie družstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval :                                                                     Ing. Peter Košík, ekonomický námestník 


