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NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, družstvo 

Nábrežná 22, 940 01 Nové Zámky 

IČO. 34122711 IČDPH: SK 2021032343 DIČ: 2021032343 

Družstvo je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiely Dr., vo vložke číslo 115/N 
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V Nových Zámkoch, dňa 06.11.2019 
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VOLEBNÝ PORIADOK 

 

Zhromaždenia delegátov Novozámockého bytového družstva, družstvo 

v Nových Zámkoch 

 

I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

 

ČI. 1 

 

1. Zhromaždenie delegátov Novozámockého bytového družstva, družstvo / ďalej len 
zhromaždenie / volí na návrh predstavenstva z navrhnutých kandidátov na kandidátnej 
listine, ktorá je zostavená podľa zásad uvedených v tomto volebnom poriadku, členov 
predstavenstva a členov kontrolnej komisie. Počet členov týchto orgánov schvaľuje 
zhromaždenie v zmysle stanov družstva a rokovacieho poriadku družstva.  
2. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sú volení z členov družstva tak, aby 
neboli medzi sebou alebo členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom 
rade, alebo súrodencami. 
3. Predstavenstvo dbá o to, aby tí členovia, ktorí sa prihlásili za kandidátov do 
predstavenstva alebo kontrolnej komisie, neboli v konflikte záujmov s družstvom alebo 
jeho orgánmi, ktoré by mohlo mať pre družstvo nepriaznivé následky v ekonomickej, 
personálnej alebo v ďalších oblastiach činnosti družstva. 
4. O tom, ktorí z prihlásených kandidátov sú v konflikte záujmov, rozhoduje po 

dôkladnom zvážení predstavenstvo družstva. Takéhoto člena družstva nezaradí na 
kandidátnu listinu a zároveň mu oznámi túto skutočnosť písomne aj so stručným 
odôvodnením a doručí mu ju do vlastných rúk. 

 

ČI. 2 

 

Právo voliť majú fyzicky prítomní delegáti, akékoľvek zastúpenie delegáta delegátom 
nie je prípustné. 
 

Čl. 3 

Voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie prebieha tajným hlasovaním. Voľby 
riadi volebná komisia. Volebnú komisiu volí zhromaždenie delegátov zo svojich členov. 
Volebná komisia má 5 členov, členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu 

volebnej komisie. Volebná komisia vykoná všetky potrebné prípravy na zabezpečenie 
riadneho priebehu volieb po stránke vecnej a zároveň pripraví príslušné kandidačné 
listiny, zabezpečí primeranú volebnú urnu a vo všeobecnosti dbá nato, aby voľby 
prebehli legitímnym spôsobom a v súlade so stanovami, rokovacím a volebným 
poriadkom. Volebná komisia zabezpečuje priebeh volieb v celom rozsahu. 
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II. 

Voľby členov predstavenstva 

 

Čl.4 

 

Voľby členov predstavenstva vykonané v súlade s výsledkami hlasovania podľa čl. 3 
riadi volebná komisia, ktorú navrhuje predsedajúci. 
 

Čl. 5 

 

1. Volebná komisia po predložení a oboznámení kandidátnej listiny do jednotlivých 
orgánov družstva dá o voľbe kandidátov hlasovať spôsobom schváleným 
zhromaždením. 
2. Kandidátnu listinu zostavuje predstavenstvo z kandidátov, ktorých navrhli do 
orgánov iní členovia družstva, alebo svoju kandidatúru do volených orgánov družstva 
písomne predložili družstvu. 
3. Jednotliví kandidáti sa na kandidátnu listinu môžu zapísať len po splnení 
nasledovných podmienok: 
-  členstvo v družstve, ktoré trvá v čase konania volieb 

-  bezúhonnosť kandidáta, preukazujúca sa výpisom z registra trestov kandidáta,  
pričom výpis nesmie byť starší ako tri mesiace /originál/  

-   vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony 

-  písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou do orgánov družstva 

-  predloženie čestného prehlásenia v ktorom vyhlási, že nie je v konflikte záujmov 
s družstvom 

- kandidát, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči družstvu a plní si riadne 

povinnosti členov družstva 

-   kandidát nie je zamestnancom, spoločníkom ani konateľom konkurenčnej 
správcovskej spoločnosti, nie je so spoločníkmi a konateľmi takejto konkurenčnej 
spoločnosti v žiadnom pracovnoprávnom ani obdobnom pracovnom vzťahu a nie 

je s uvedenými osobami príbuzným v priamom rade 

 

4. Predstavenstvo je povinné po uplynutí lehoty na navrhovanie kandidátov do 
orgánov družstva písomne oznámiť jednotlivým kandidátom, či boli navrhnutí za 

kandidátov do orgánov družstva. Kandidáti sú povinní súčasne s predložením svojej 
kandidatúry predložiť aj doklady podľa predchádzajúceho bodu, v opačnom prípade 
nebudú zaradení na kandidátku, ktorú predstavenstvo predloží zhromaždeniu 
delegátov. 

 

 

Čl. 6 

 

1. Písomný návrh o zápis na kandidátnu listinu musí byť doručený družstvu 
najneskôr 20 dní pred konaním zhromaždenia, na ktorom bude prebiehať voľba do 
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orgánov družstva. Na písomný návrh doručený družstvu po tejto lehote sa nebude 

prihliadať. 
2. Oznam o konaní zhromaždenia delegátov s programom bude zverejnený na 
internetovej stránke družstva a obvyklým spôsobom aj na vývesnej tabuli družstva, 

ktorá sa nachádza v mieste dostupnom verejnosti vo vestibule družstva, a to 20 dní pred 

jeho konaním. 

3. Predstavenstvo družstva zostaví kandidátnu listinu v abecednom poradí podľa 
začiatočného písmena priezviska jednotlivých kandidátov. 
4. Takto zostavená kandidátna listina bude zverejnená na internetovej stránke 
družstva, ako aj na vývesnej tabuli, ktorá sa nachádza vo vestibule družstva a ktorá je 
určená pre oznamy družstva, najneskôr deviaty deň pred konaním zhromaždenia, na 
ktorom prebehnú voľby do orgánov družstva, pričom deň konania zhromaždenia sa do 
tejto lehoty nezapočítava. 
5. Pred samotnou voľbou navrhnutých kandidátov do najvyšších orgánov družstva, 

majú delegáti zhromaždenia delegátov právo k nim vyjadriť svoje stanovisko.  
 

Čl. 7 

 

1. Voľby riadi a výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie. Poverený 
člen volebnej komisie upozorní delegátov na spôsob úpravy hlasovacieho lístka, a to 

zakrúžkovaním maximálne takého počtu kandidátov, koľko členov má byť zvolených do 
toho ktorého orgánu družstva. 
2. V prípade volieb do orgánov družstva predstavenstva a kontrolnej komisie je 
hlasovanie tajné. Po vykonaní takéhoto hlasovania členovia volebnej komisie zisťujú 
výsledok volieb nasledovne : 
a)  po hlasovaní spočítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej urny a porovnajú ich 
počet s počtom lístkov vydaných na hlasovanie súčasne s počtom prítomných účastníkov 
zhromaždenia overených mandátovou komisiou 

b)  ako neplatné vyradí volebná komisia tie hlasovacie lístky, u ktorých hlasujúci 
zakrúžkoval viac kandidátov ako je stanovený počet, ktorý je určený do jednotlivých 
orgánov 

c)  za zvolených vyhlási volebná komisia v prvom kole volieb kandidátov, ktorí 
dosiahli nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. 
3.  Ak nie je zvolený potrebný počet členov orgánov družstva, podá volebná komisia 
zhromaždeniu návrh na vykonanie druhého kola volieb s kandidátkou, ktorá už nebude 
obsahovať mená kandidátov zvolených v prvom kole. Druhé kolo volieb vyhlasuje 
predseda volebnej komisie. 

Predseda volebnej komisie upraví kandidátnu listinu pre voľby do toho ktorého orgánu 
tak, aby už zvolení kandidáti na tejto kandidátnej listine nefigurovali. 
V druhom kole volieb sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov delegátov. 
4. V prípade rovnosti dosiahnutých hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov, 
predseda volebnej komisie dá o poradí hlasovať verejnou voľbou, pričom kandidáti sa 
zoradia podľa abecedy. 
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5. Za zvolených vyhlási predseda volebnej komisie tých kandidátov, ktorí dosiahli najväčší 
počet platných hlasov, ak tento počet prevyšuje nadpolovičnú väčšinu prítomných 
členov oprávnených hlasovať. Volebná komisia vyhotoví o priebehu voľby zápisnicu, v 
ktorej uvedie všetky zistené skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre platnosť voľby. 

 

ČI. 8 

 

1. Delegát na zhromaždení, na ktorom prebehnú tajné voľby do jednotlivých 
orgánov družstva, vyjadruje svoj hlas úpravou hlasovacieho lístka podľa daného kľúča 
tak, že číslo kandidáta, za ktorého hlasuje, zakrúžkuje. 
2.  Neplatný je hlasovací lístok, ktorý nie je upravený v zmysle predchádzajúceho 
bodu tohto článku resp. nevyhovuje pravidlu uvedenému v čl. 7 bod 2 písm. b/ tohto 

volebného poriadku. 
 

ČI. 9 

 

1.  Volebná komisia v prípade zániku členstva vo volenom orgáne predstavenstva a 
kontrolnej komisie určí náhradníkov, a to v poradí od najvyššieho počtu získaných 
hlasov po najnižší v zmysle zásad, ktoré sú uvedené v stanovách. 

 

ČI. 10 

 

1. Návrhy kandidátov predkladá zhromaždeniu predsedajúci zhromaždenia. 
2. Hlasy spočítavajú a overujú členovia volebnej komisie. Výsledky volieb vyhlasuje 

predseda volebnej komisie. 

 

III. 

Voľby členov kontrolnej komisie 

 

Čl. 11 

 

Na voľbu členov kontrolnej komisie sa vzťahujú obdobne ustanovenia tohto volebného 
poriadku. 

 

Čl. 12 

 

Výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie. 
 

ČI. 13 

 

1. Doterajší volebný poriadok Zhromaždenia delegátov zo 18. júna 2015  sa zrušuje. 
2. Tento volebný poriadok bol schválený zhromaždením delegátov dňa 06.11.2019.   
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       Eva Ottingerová                                         Milan Ballay 

predseda predstavenstva                            podpredseda predstavenstva  

 


