VOLEBNÝ PORIADOK

STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE
(skrátené SBD III Košice)

prijatý Zhromaždením delegátov SBD III Košice dňa 11.12.2008
v znení zmien a doplnkov zo dňa 10.12.2009, zo dňa 17.06.2010,
zo dňa 09.06.2011 a zo dňa 05.12.2013
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VOLEBNÝ

PORIADOK

STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1.

Volebný poriadok orgánov družstva upravuje spôsob, postup a formy volieb volených
orgánov družstva a ich stanovenia do funkcií, ak je podľa zákona, Stanov SBD III Košice
alebo iných skutočností vyvolaná potreba volieb.

2.

Podľa Stanov SBD III Košice sú volenými orgánmi družstva:
a) zhromaždenie delegátov
b) predstavenstvo
c) kontrolná komisia
d) predseda

3.

Do orgánov družstva môžu byť volení (pasívne volebné právo) len členovia družstva –
fyzické osoby staršie ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva,
za podmienky že ich členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 2 roky a sú vlastníkom
alebo nájomcom bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome v správe družstva. Člen
družstva, ktorý kandiduje za člena predstavenstva nesmie súčasne kandidovať za člena
kontrolnej komisie. Člen družstva, ktorý kandiduje za člena kontrolnej komisie nesmie
súčasne kandidovať za člena predstavenstva.

4.

Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.
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.
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5.

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.

6.

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.
Čl. 2
Volebné právo

1.

Právo voliť delegáta na zhromaždenie delegátov (aktívne volebné právo) majú na členskej
schôdzi bytového domu všetci členovia družstva, ktorí sú spôsobilí na právne úkony.

2.

Členov predstavenstva a kontrolnej komisie volia členovia družstva nepriamo,
prostredníctvom zvoleného delegáta na schôdzi ZD.

3.

Predsedu družstva (predsedu predstavenstva) a podpredsedu predstavenstva volí z radov
svojich členov predstavenstvo.

4.

Predsedu kontrolnej komisie a podpredsedu kontrolnej komisie volí z radov svojich členov
kontrolná komisia.
Čl. 3
Príprava, organizácia, spôsob a priebeh volieb orgánov družstva

1.

Prípravu a organizáciu volieb orgánov družstva pred ukončením ich funkčného obdobia,
alebo na základe iných skutočností zabezpečuje predstavenstvo.

2.

Zhromaždenie delegátov si v čase konania volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie
volí mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu, ktorých pôsobnosť,
právomoci a povinnosti upravujú rokovací poriadok družstva a volebný poriadok družstva.
Čl. 4
Hlasovanie

1.

Kolektívne orgány družstva uvedené v Čl. 1 bod 2. písm. a), b), c) volebného poriadku
rozhodujú formou uznesenia.

2.

Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa len, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
ich členov, ak tento volebný priadok, stanovy alebo zákon neustanovuje inak. Uznesenie je
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prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov orgánu prítomných pri hlasovaní, ak
tento volebný poriadok, stanovy alebo zákon neurčuje inak.
3.

Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe členov predstavenstva a kontrolnej komisie je
prijaté, ak za každého kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
Mandátová komisia zhromaždenia delegátov zodpovedá za to, že v čase volieb je
zhromaždenie delegátov uznášaniaschopné, t. j., že v čase hlasovania je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov na zasadnutí zhromaždenia delegátov
vykonaním prezentácie.

4.

Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov bytového domu. Uznesenie členskej schôdze bytového domu
o voľbe delegáta je prijaté, ak za každého navrhnutého kandidáta osobitne hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných členov družstva. Pri písomnom hlasovaní (Čl. 77 bod 3.
stanov) je uznesenie prijaté ak za navrhovaného kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina
všetkých členov (spoločných členov) bytového domu.

5.

Pri hlasovaní má každý člen kolektívneho orgánu jeden hlas. Právnická osoba hlasuje
prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu. Hlasovacie
právo fyzickej osoby sa vykonáva osobne; na členskej schôdzi bytového domu je prípustné aj
hlasovanie prostredníctvom zákonného zástupcu člena. Ak sa na členskej schôdzi bytového
domu zúčastnia hlasovania manželia - spoloční členovia, majú spoločne jeden hlas za
predpokladu, že hlasujú súhlasne; ak sa ich stanoviská nezhodujú, ich hlas je neplatný.

6.

Ak je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo
viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň nájomcom alebo
vlastníkom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.

7.

V kolektívnych orgánoch družstva sa hlasuje spravidla verejne. Pri verejnom hlasovaní sa
hlasuje zdvihnutím ruky alebo delegačného lístka. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán
družstva uzniesť na tajnom hlasovaní. Voľby predsedu predstavenstva (predsedu družstva)
a predsedu kontrolnej komisie sa uskutočňujú vždy tajným hlasovaním. Tajným hlasovaním
sa uskutočňujú voľby do orgánov družstva aj v prípade, ak sa na tom uzniesol orgán
družstva, na úrovni ktorého sa voľby konajú. Hlasuje sa úpravou hlasovacieho lístka a jeho
vložením do volebnej urny.

8.

Vykonanie verejného hlasovania organizuje a riadi predsedajúci schôdze orgánu, na úrovni
ktorého sa voľby konajú. Voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie riadi predseda
volebnej komisie zhromaždenia delegátov. Hlasuje sa zdvihnutím ruky (mandátu) v poradí:
za, proti, zdržal sa hlasovania.

9.

O navrhovaných kandidátoch sa hlasuje vždy samostatne za každého kandidáta.

10.

V predstavenstve družstva a v kontrolnej komisii družstva uznesenie možno prijať aj
hlasovaním
písomne
alebo
pomocou
prostriedkov
oznamovacej
techniky,(telefón,fax,email,sms), ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci
členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných. V prípade hlasovania
pomocou prostriedkov oznamovacej techniky je uznesenie platné, ak zaň hlasovala
nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánov, ak stanovy alebo zákon neurčuje inak.

11.

Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie
s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena (tzv.
4

písomné hlasovanie).
12.

Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov
z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným
záležitostiam. Ak boli platne zvolení členskými schôdzami bytových domov vo volebnom
obvode za delegátov, majú na zhromaždení delegátov hlasovacie právo s hlasom
rozhodujúcim.

DRUHÁ ČASŤ
VOĽBY DELEGÁTOV DRUŽSTVA
Čl. 5
Príprava, navrhovanie kandidátov a priebeh volieb delegátov na zhromaždenia delegátov
1.

Delegáta volebného obvodu a ich náhradníkov volia a odvolávajú členské schôdze bytového
domu vo volebných obvodoch schválených zhromaždením delegátov (ZD). Delegát môže
kandidovať a byť volený vo volebnom obvode, v ktorom býva. Voľba delegátov podľa
volebných obvodov na ďalšie volebné obdobie sa uskutoční v lehote určenej zhromaždením
delegátov. Prípravu a organizáciu volieb delegátov zabezpečuje predstavenstvo (PD).

2.

Volebné obvody delegátov a počet delegátov na najbližšie volebné obdobie určuje najvyšší
orgán družstva – zhromaždenie delegátov tak, aby sa novozvolený delegát mohol ujať svojej
funkcie od 1. apríla nasledujúceho roka.

3.

Do zoznamu kandidátov na delegáta bude zaradený ten člen družstva, ktorý písomne vyhlási,
že spĺňa podmienky stanovené Čl. 1 body 3. a 4. volebného poriadku, býva vo volebnom
obvode, za ktorý kandiduje, a ktorého kandidatúru podporí podpismi minimálne 15 členov
družstva bývajúcich vo volebnom obvode, za ktorý kandiduje, ďalej doloží písomný súhlas
s kandidatúrou a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SBD III
Košice. Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov bude zverejnená spôsobom
v družstve obvyklým. Z kandidátov sa koná voľba delegáta na členských schôdzach
bytových domov príslušného volebného obvodu. Kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode
najviac hlasov, sa stáva delegátom volebného obvodu. Ostatní volení kandidáti sú
považovaní za náhradníkov delegátov družstva, ak získali najmenej 3 hlasy, a to
v zostupnom poradí podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti počtu získaných hlasov je
za náhradníka delegáta družstva uprednostnený kandidát so skorším členstvom v družstve.

4.

Členskú schôdzu bytového domu, ktorej predmetom je voľba delegáta, zvoláva
predstavenstvo družstva a vedie poverený člen predstavenstva. Na uskutočnenie volieb
delegátov a ich náhradníkov na členských schôdzach bytových domov platia primerane
ustanovenia Čl. 76 stanov, Čl. 77 body 1. a 2. stanov a Čl. 78 stanov s tým, že delegát môže
byť subsidiárne zvolený písomným hlasovaním podľa Čl. 4 bod 11. volebného poriadku
a Čl. 5 bod 5. volebného poriadku len v prípade, že nebol riadne zvolený na členskej schôdzi
bytového domu.

5.

Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu sa považuje aj písomné vyjadrenie
s podpisom člena družstva, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena
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družstva.
6.

Ak vo volebnom obvode určenom zhromaždením delegátov nebude v lehote určenej
zhromaždením delegátov riadne zvolený žiaden delegát na ďalšie funkčné (volebné)
obdobie v súlade s týmto volebným poriadkom, zhromaždenie delegátov na najbližšom
svojom zasadnutí rozhodne o zlúčení volebného obvodu bez riadne zvoleného delegáta na
ďalšie funkčné obdobie s niektorým z volebných obvodov, v ktorom bol delegát na ďalšie
funkčné obdobie riadne zvolený. Analogický postup sa uplatní aj v prípade, ak počas
funkčného obdobia zanikne mandát delegáta, náhradník nie je zvolený a doplňujúce
voľby budú neúspešné, t. j. nebude žiaden kandidát na delegáta alebo žiaden kandidát na
delegáta nebude riadne zvolený v súlade s týmto volebným poriadkom.

TRETIA ČASŤ
VOĽBY ČLENOV PREDSTAVENSTVA, ČLENOV KONTROLNEJ KOMISIE
Čl. 6
Príprava, navrhovanie kandidátov a priebeh volieb
členov predstavenstva, kontrolnej komisie a ich náhradníkov
1.

Voľby členov predstavenstva, kontrolnej komisie a voľby náhradníkov do týchto orgánov sú
jedným z bodov programu schôdze najvyššieho orgánu družstva - ZD v roku, v ktorom sa
končí ich funkčné obdobie.

2.

Doplňujúce voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie na zvyšok funkčného obdobia
sú programom najbližšej schôdze najvyššieho orgánu – ZD po udalosti, ktorá vyvolala
potrebu doplniť orgán.

3.

Počet členov predstavenstva je 11, kontrolná komisia má 5 členov.

4.

Voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie sú tajné, ak zhromaždenie
delegátov nerozhodne inak.
Čl. 7
Kandidačné listiny

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 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.

2.

Kandidačné listiny sa definitívne uzatvoria, t. j. zoznam kandidátov nemôže byť dopĺňaný,
15 kalendárnych dní pred určeným termínom začatia schôdze ZD, 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,
6

- meno, priezvisko, titul, vek, povolanie, bydlisko,
- dátum vzniku členstva,
- družstevné funkcie, aktivity.
4.

Kandidačné listiny zostavuje predstavenstvo na základe návrhov členskej základne tak, aby
počet kandidátov do predstavenstva bol minimálne 11 a do kontrolnej komisie minimálne 5
členov.

5.

Kandidačné listiny sú súčasťou písomných podkladových materiálov na rokovanie schôdze
ZD a sú doručované delegátom najneskôr 7 dní pred konaním ZD.

Čl. 8
Volebná komisia a postup pri voľbe
1.

Voľby na ZD 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 orgánov (PD, KK).

3.

Predseda volebnej komisie riadi priebeh volieb od okamihu, keď predsedajúci prednesie a
otvorí bod programu volieb až do vyhlásenia výsledkov volieb.

4.

Pred otvorením volieb predseda volebnej komisie vyzve jednotlivých kandidátov podľa
poradových čísel, aby sa osobne predstavili delegátom družstva. Neprítomného kandidáta,
ktorý svoju neprítomnosť na schôdzi ZD 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 lístka. Až potom sa pristúpi k hlasovaniu.

6.

V prípade priebehu volieb tajným hlasovaním tieto prebiehajú 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 PD, 5 kandidátov za členov kontrolnej
komisie. Ako neplatné vyradí volebná komisia hlasovacie lístky, ak počet
zakrúžkovaných kandidátov prevyšuje 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
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pochybnosti rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná
komisia.
d)

7.

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 PD a prvých 5 do KK,
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.

V prípade priebehu volieb verejným hlasovaním, tieto sa vykonajú nasledovne:
a) Hlasuje sa jednotlivo o všetkých kandidátoch samostatne, v poradí podľa kandidačných
listín. Najprv sa hlasuje o predstavenstve, potom o kontrolnej komisii. 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 11 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.
Čl. 9
Zápis o voľbe

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 kontrolnej komisie),
počet vydaných a nevydaných volebných lístkov,
počet hlasov, odovzdaných jednotlivým členom predstavenstva a kontrolnej komisie
družstva,
mená a počet náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie s počtom
získaných hlasov každého náhradníka,
zoznam zvolených členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
stručný obsah pripomienok a námietok doručených volebnej komisii a rozhodnutia
volebnej komisie o námietkach.
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2.

Po spísaní a podpísaní tohto zápisu o voľbe oznámi zhromaždeniu delegátov predseda
volebnej komisie súhrnné výsledky volieb.
Čl. 10
Ustanovujúce schôdze predstavenstva a kontrolnej komisie družstva

1.

Zvolení členovia predstavenstva na ustanovujúcej schôdzi, konanej bezprostredne po schôdzi
ZD zvolia zo svojho stredu predsedu družstva (predstavenstva) a jedného podpredsedu.
Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva otvorí vekom najstarší člen predstavenstva a riadi ju
do zvolenia predsedu. Voľba predsedu predstavenstva (družstva) prebieha tajným
hlasovaním. Za predsedu predstavenstva je zvolený kandidát za ktorého hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných členov PD.

2. Zvolení členovia kontrolnej komisie zvolia zo svojho stredu na ustanovujúcej schôdzi
konanej bezprostredne po schôdzi ZD predsedu kontrolnej komisie a jedného podpredsedu
kontrolnej komisie. Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie družstva riadi vekom najstarší
člen tohto orgánu až do zvolenia predsedu kontrolnej komisie. Ďalší priebeh ustanovujúcej
schôdze riadi novozvolený predseda kontrolnej komisie. Voľba predsedu kontrolnej komisie
prebieha tajným hlasovaním. Za predsedu kontrolnej komisie je zvolený kandidát za ktorého
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov KK.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 11
Doplňujúce voľby, Opakované voľby
1.

Doplňujúce voľby sa musia uskutočniť v prípade, ak počas funkčného (volebného) obdobia
zanikne mandát člena orgánu, ktorým je zhromaždenie delegátov, predstavenstvo alebo
kontrolná komisia a náhradník nie je zvolený.

2.

Opakované voľby sa musia uskutočniť, ak orgán družstva, ktorým je predstavenstvo alebo
kontrolná komisia, nebol zvolený v počte členov určenom v stanovách. Opakované voľby
sa uskutočnia iba na doplnenie chýbajúceho počtu členov orgánu bezprostredne po
oznámení výsledku predchádzajúceho kola volieb volebnou komisiou. Opakované voľby
sú vždy verejné. O kandidátoch sa hlasuje jednotlivo vzostupne v poradí počtu hlasov
získaných v predchádzajúcom kole volieb. Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe
člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. Predseda volebnej komisie ukončí opakované
voľby okamihom zvolenia potrebného počtu členov orgánu.

3.

V ostatnom sa na organizáciu a priebeh doplňujúcich volieb alebo opakovaných volieb
primerane použijú príslušné ustanovenia tohto volebného poriadku.

Čl. 12
Odvolanie člena orgánu družstva alebo orgánu družstva
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1.

Právo odvolať člena orgánu družstva uvedeného v Čl. 1 bod 2. písm. a) až c) tohto
volebného poriadku má orgán družstva, ktorý ho zvolil.

2.

Právo odvolať orgán družstva uvedený v Čl. 1 bod 2. písm. d) tohto volebného poriadku
má predstavenstvo.

3.

Právo odvolať predsedu kontrolnej komisie má kontrolná komisia.

4.

Pri odvolávaní člena orgánu družstva alebo orgánu družstva sa postupuje podľa stanov
a príslušných ustanovení tohto volebného poriadku o voľbe.

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 13
Prechodné ustanovenia
Mandáty členov volených orgánov družstva nadobudnuté pred účinnosťou tohto volebného
poriadku platia do konca volebného obdobia orgánu družstva, do ktorého boli zvolení.
Čl. 14
Záverečné ustanovenia
1.

Tento volebný poriadok pre voľbu členov orgánov bol schválený Zhromaždením delegátov
SBD III Košice dňa 11.12.2008.

2.

Tento volebný poriadok je vykonávacím predpisom k stanovám družstva a nadobúda
účinnosť odo dňa 01.01.2009 s výnimkou ustanovenia Čl. 1 bod 5. tohto volebného
poriadku. Čl. 1 bod 5. tohto volebného poriadku nadobúda pri jednotlivých orgánoch
družstva uvedených v Čl. 1 bod 2. písm. a) až d) tohto volebného poriadku účinnosť až
dňom zvolenia nových členov príslušného orgánu družstva v najbližších voľbách.

3.

Nadobudnutím účinnosti tohto volebného poriadku sa zrušuje doteraz platný a účinný
volebný poriadok.

4.

Zmeny a doplnky volebného poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 10.12.2009
nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.

5.

Zmeny a doplnky volebného poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 17.06.2010
nadobúdajú účinnost dňom 01.07.2010 s výnimkou ustanovenia Čl. 1 bod 4. tohto
volebného poriadku. Čl. 1 bod 4. tohto volebného poriadku nadobúda účinnosť od
nasledujúcich volieb členov predstavenstva.

6.

Zmeny a doplnky volebného poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 09.06.2011
nadobúdajú účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné
obdobie 2011 – 2016.
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7. Zmeny a doplnky volebného poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 06.12.2018
nadobúdajú účinnosť 01.01.2019 s výnimkou Čl. 1 bod 3., Čl. 7 bod 4., Čl. 10 bod 2., ktoré
nadobúdajú účinnosť od volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie na funkčné obdobie
2021 – 2026

Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.
predseda Predstavenstva SBD III Košice

Ing. Marek Kandráč
člen Predstavenstva SBD III Košice
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