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I. Základné ustanovenie

Čl. 1

1. Rokovací poriadok Bratislavského garážového družstva upravuje postup
orgánov družstva pri výkone ich činnosti, ktoré vykonávajú kolektívne, v
medziach všeobecne platných právnych predpisov, podľa stanov družstva
ako aj podľa vnútroorganizačných úprav družstva.
Rokovací poriadok družstva upravuje prípravu a obsah rokovania, prípravu
materiálov, spôsob rokovania, uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob
kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa družstva.

Čl. 2

2. Základné ustanovenia o orgánoch družstva, ich zloženie a právomoc upravujú
stanovy družstva. Stanovy taktiež upravujú všeobecné zásady, ich konania
a ďalšie podmienky, ktoré nie sú uvedené v tomto rokovacom poriadku.

II. Všeobecné ustanovenia

Čl. 3

1. Zhromaždenie delegátov urcuje počet členov predstavenstva na piatich a
kontrolnej komisie na troch.

2. Zhromaždenie delegátov, predstavenstvo a kontrolná komisia sú spôsobilé
uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. K platnosti
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

3. Ak nie je v čase uvedenom pre rokovanie zhromaždenia delegátov prítomná
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov, zvolá sa náhradné zhromaždenie
delegátov najneskôr do troch týždňov. V tom prípade je zhromaždenie
delegátov uznášaniaschopné za každého počtu prítomných delegátov, pričom
k platnosti uznesenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.

4. Schôdzu členov družstva v objekte hromadných garáží (ďalej len objekt HG)
zvoláva zástupca objektu HG v predstavenstve družstva, ak o to požiada 1/3
členov v objekte HG, alebo predstavenstvo družstva. Pozvaní musia byť všetci
členovia družstva v objekte HG. Schôdza členov družstva v objekte HG je
spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných členov
družstva, pričom k platnosti uznesenia, resp. volieb sa požaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak v čase určenom na začatie
schôdze nebude prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných, môže sa schôdza
konať o 15 min neskôr za každého počtu prítomných, pričom k platnosti
uznesenia resp. voľby sa vyžaduje súhlas 2/3 prítomných členov. Členská
schôdza HG sa môže zaoberať výlučne záležitosťami týkajúcimi sa objektu
HG. Nie je oprávnená rozhodovať o veciach, ktoré patria do výlučnej
pôsobnosti vyšších orgánov družstva.
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Čl. 4

1. Ak člen voleného orgánu neplní riadne svoju funkciu, môže ho odvolať pred
uplynutím funkčného obdobia orgán, ktorý ho zvolil alebo vymenoval.
Funkcia odvolaného končí dňom odvolania.

2. Dňom zániku členstva v družstve zaniká členovi aj výkon jeho funkcie.

3. Členovia orgánov sú povinní svedomite vykonávať svoju funkciu a úlohy
vyplývajúce z funkcie plniť s najväčšou starostlivosťou. Za škodu spôsobenú
družstvu pri výkone funkcie, alebo v priamej súvislosti s ňou zavineným
porušením právnej povinnosti orgánu vyplývajúcej z právneho predpisu
zodpovedajú jednotliví členovia orgánu pomerne podľa miery svojho
zavinenia.

4. Člen voleného orgánu, ktorému dôležitá okolnosť trvale bráni dlhodobo
vykonávať funkciu, je povinný požiadať o uvoľnenie orgán, ktorého je
členom. Povinnosť vykonávať funkciu sa končí dňom, keď orgán vyjadrí
súhlas s uvoľnením z funkcie.

5. Členovia volených orgánov vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí obdobia,
na ktoré boli zvolení, a to až do zvolenia nových členov orgánu.

6. Člen orgánu, ktorého funkcia sa skončila, je zodpovedný za riadne
odovzdanie funkcie. Je povinný najmä odovzdať doklady a písomnosti
súvisiace s funkciou a vyúčtovať, prípadne vrátiť zverené majetkové hodnoty
družstva. O odovzdaní funkcie treba spísať záznam podpísaný
odovzdávajúcim a preberajúcim.

Čl. 5
1. Orgány družstva rokujú a rozhodujú kolektívne na schôdzach, na ktoré sa

musia pozývať všetci ich členovia.

2. Rokovanie pozostáva z prednesu predmetu rokovania a z rozpravy, ktoré sa
spravidla končí uznesením obsahujúcim:

schválenie prednesenej správy

súhlas s návrhom opatrení

uloženie úloh nižším orgánom, funkcionárom, alebo pracovníkom

rozhodnutie o žiadostiach, odvolaniach a sťažnostiach členov

rozhodnutie o veciach patriacich do pôsobnosti orgánu

odročenie rozhodnutia za účelom ďalšieho prešetrenia, evo doplnenia
podkladov pre rozhodnutie a pod.

Rokovanie musí byť vedené tak, aby umožnilo úplné zistenie okolností
dôležitých pre rozhodnutie o predmete rokovania.

Čl. 6

1. Orgány družstva pri výkone svojej činnosti rozhodujú formou:
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uznesenia - zhromaždenie delegátov, predstavenstvo (v prípadoch, pre
ktoré mu stanovy neukladajú použiť rozhodnutie), kontrolná komisia

rozhodnutia - predseda, predstavenstvo (pre výkon základných
členských práv a členských povinností členov v rozsahu určenom
stanovami).

2. Hlasovanie na zasadnutí orgánu družstva je verejné. Voľby predstavenstva
a kontrolnej komisie sú tajné, pokiaľ zhromaždenie delegátov nerozhodne,
že sa konajú verejným hlasovaním.

3. Každý člen orgánu má jeden hlas. Hlasovacie právo sa vykonáva osobne,
hlasovanie prostredníctvom zástupcu je neprípustné.

Čl. 7

1. V konaní o záležitostiach členov družstva postupujú orgány v súčinnosti so
zainteresovanými členmi tak, aby boli spoľahlivo zistené skutočnosti
a okolnosti rozhodné pre správne riešenie veci.

2. Písomné vyhotovenie rozhodnutia orgánu, ktoré sa týka družstva musí
obsahovať:

označenie orgánu, ktorý vo veci rozhodol

dátum vydania rozhodnutia

označenie člena, ktorého sa rozhodnutie týka, údajmi mena a priezviska
dátumom narodenia, rodným číslom, prípadne inými údajmi potrebnými
na to, aby nemohol byť zamenený inou osobou

výrok, jeho odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku (odvolanie).

Čl. 8

1. O priebehu schôdze orgánu družstva sa spíše zápisnica, ktorá musí
obsahovať:

miesto a dátum konania schôdze

program rokovania

počet prítomných členov a konštatovanie, že orgán je spôsobilý uznášať
sa

zistenie prítomných účastníkov s poradným hlasom, prípadne prítomnosť
pozvaných osôb, ktorých záležitosť sa prerokováva

doslovné znenie prijatých uznesení

podstatný obsah diskusných príspevkov k jednotlivým bodom rokovania.

2. Ak člen orgánu nesúhlasí s niektorým uznesením, má právo, aby jeho odlišný
názor bol v zápisnici zaznamenaný. Tým sa však nezbavuje povinnosti prijaté
uznesenie plniť.

3. Zápisnice vyhotovuje zapisovatel', určený predsedajúcim. Zapisovateľom je
spravidla člen orgánu, rozhodnutím predsedu ním môže byť aj pracovník
družstva. Zápisnicu zo zhromaždenia delegátov podpisujú dvaja zvolení
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overovatelia, zápisnice o schôdzach ostatných orgánov podpisuje predsedajúci
a zapisovatel'. Podpisovatelia zápisnice zodpovedajú za jej správnosť
a úplnosť. K zápisnici musia byť pripojené prerokované správy predložené
písomnou formou.

III. Zhromaždenie delegátov

ČI.9

1. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo najmenej raz ročne spravidla
do konca apríla, za účelom prerokovania správy o činnosti družstva a o jeho
hospodárení v predchádzajúcom roku.

2. Okrem toho sa musí zhromaždenie delegátov zvolať, ak o to požiada:

- jedna tretina členov družstva

- jedna tretina delegátov

kontrolná komisia.

3. Program rokovania navrhuje predstavenstvo a oznamuje ho pozvaným na
pozvánkach, ktoré musia byť zaslané najneskôr osem dní pred konaním
zhromaždenia delegátov.

Čl. 10

1. Mandátová komisia overuje oprávnenosť prítomných na aktívnu účasť na
schôdzi, podáva správu o počte prítomných podľa prezenčnej listiny a o počte
účastníkov s hlasovacím právom.

2. Mandátová komisia zisťuje, či je schôdza spôsobilá uznášať sa na začiatku
zasadania a v priebehu rokovania pri hlasovaní o jednotlivých návrhoch dbá
o správnosť postupu a zisťovanie výsledku hlasovania.

3. Návrhová komisia pripravuje návrh uznesenia, formulovaný podľa výsledkov
rokovania. Opodstatnené pripomienky z priebehu rokovania je potrebné
zaradiť do návrhu uznesenia o ktorom bude zhromaždenie delegátov hlasovať.

4. Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby členov orgánov
družstva. Za člena volebnej komisie môže byť zvolený iba člen družstva.

5. Predseda volebnej komisie, na výzvu predsedajúceho schôdze, prednáša
charakteristiky kandidátov a predkladá zhromaždeniu delegátov návrh na
vol'bu predstavenstva a kontrolnej komisie pripravený podľa volebného
poriadku družstva čl.4, bodt., prípadne doplní o návrhy prednesené z pléna.

6. Ak sa majú vykonať voľby tajným hlasovaním, vykoná volebná komisia
patričné prípravy na zabezpečenie riadneho priebehu volieb, pripraví
kandidačné listiny a volebnú urnu.
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Čl. 11

1. Voľba predstavenstva a kontrolnej komisie sa dáva do programu ustanovujúcej
členskej schôdze pri zakladaní družstva a zhromaždenia delegátov
existujúceho družstva v roku, v ktorom sa končí funkčné obdobie orgánov.

2. Doplňovacia voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie na zvyšok
funkčného obdobia sa dáva do programu najbližšieho zhromaždenia delegátov
po udalosti, ktorá vyvolala potrebu doplniť orgán.

3. Verejné voľby sa môžu konať - podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov -
hlasovaním o každom kandidátovi osobitne, alebo v celku (en bloc).

4. Voľbu riadi predseda volebnej komisie. Členovia volebnej komisie zisťujú
výsledok voľby nasledovne:

pri verejnom hlasovaní spočítajú hlasy odovzdané za kandidátov a proti
kandidátom bezprostredne pri hlasovaní

pri tajnom hlasovaní spočítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej urny
a porovnajú ich počet s počtom prítomných podľa prezenčnej listiny, ako
aj s počtom účastníkov schôdze overených mandátovou komisiou. Za
zvolených vyhlási volebná komisia kandidátov, ktorí dosiahli najväčší
počet platných hlasov, ak tento počet prevyšuje nadpolovičnú väčšinu
prítomných členov oprávnených hlasovať.

5. Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb zápisnicu, v ktorej uvedie všetky
zistené skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre platnosť voľby podľa ods. 4.

IV. Predstavenstvo

Čl. 12

1. Zvolení členovia predstavenstva na ustanovujúcej schôdzi konanej
bezprostredne po zhromaždení delegátov, zvolia spomedzi seba predsedu
jedného podpredsedu a prípadne obsadia i ďalšie funkcie.

2. Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva otvorí predseda volebnej komisie
a riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený
predseda.

3. O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie
výsledok voľby predsedu, podpredsedu a rozdelenie prípadných ďalších
funkcií. Družstvom overený odpis zápisnice je podkladom pre zápis nových
funkcionárov do Obchodného registra.

Čl. 13

1. Návrh programu schôdze predstavenstva zostavuje predseda v súlade
s plánom práce. Členovia predstavenstva môžu podať návrh na doplnenie
programu.

2. Rokovanie má zásadne prebiehať v nasledovnom slede:
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schválenie návrhu programu schôdze

oboznámenie sa s obsahom zápisnice z predchádzajúcej schôdze

kontrola plnenia úloh a uznesení predstavenstva

prerokovanie vecí zaradených do programu schôdze.

3. Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda družstva alebo predsedu
zastupujúci podpredseda raz za mesiac.

4. Predstavenstvo prerokúva veci, ktoré sú na programe, spravidla na základe
písomných podkladov.

5. Formulácia a rozsah písomných podkladov pre rozhodnutie sa riadi podl'a
povahy predložených správ, resp. návrhov. Písomnú správu podpisuje ten, kto
ju predkladá, prípadne kto ju vypracoval.

6. Návrh uznesenia musí obsahovať stanoviská, ktoré má zaujať predstavenstvo,
musí určiť člena predstavenstva, prípadne pracovníka zodpovedného za
splnenie stanovenej úlohy a termín splnenia úlohy.

V. Kontrolná komisia

Čl. 14

1. Členovia kontrolnej komisie, zvolení na ustanovujúcej schôdzi konanej
bezprostredne po zhromaždení delegátov, zvolia spomedzi seba predsedu a
podpredsedu, prípadne obsadia i ďalšie funkcie.

2. Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie otvorí predseda volebnej komisie
a riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený
predseda.

3. O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie
výsledok vol'by predsedu, podpredsedu ako aj prípadné rozdelenie ďalších
funkcií.

4. Návrh programu schôdze kontrolnej komisie zostavuje jej predseda. Členovia
kontrolnej komisie môžu podať návrh na doplnenie programu.

5. Rokovanie má zásadne prebiehať v nasledovnom poradí:

schválenie návrhu programu schôdze

oboznámenie sa s obsahom zápisnice z predchádzajúcej schôdze

kontrola plnenia úloh a uznesení kontrolnej komisie

prerokovanie vecí zaradených do programu schôdze.

6. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva a riadi predseda alebo podpredseda
prípadne poverený člen kontrolnej komisie.

7. Predseda kontrolnej komisie koná v mene kontrolnej komisie a podpisuje jej
uznesenia. V dobe neprítomnosti predsedu kontrolnej komisie ho zastupuje
podpredseda v plnom rozsahu jeho právomocí.

8. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy o vykonaných
previerkach, kontrolách a revíziách, ako aj návrhy opatrení pripravujú
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a kontrolnej komisii predkladajú v stanovených termínoch poverení členovia
kontrolnej komisie.

9. Správa o vykonanej previerke, kontrole alebo revízii má obsahovať najmä:

program previerky

súhrnné zistenia o nedostatkoch, o ich príčinách a osobách
zodpovedajúcich za nedostatky

návrh nápravných opatrení.

10. O návrhu nápravných opatrení rozhoduje kontrolná komisia uznesením.

11. Kontrolná komisia je oprávnená požiadať predstavenstvo, aby zvolalo
zhromaždenie delegátov, ak predstavenstvo neprijme jej návrh opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov, alebo ak neplní prijaté nápravné opatrenia.

VI. Záverečné ustanovenia

Čl. 15

1. Ruší sa doterajší rokovací poriadok z 10.decembra 1992.
2. Tento rokovací poriadok bol schválený uznesením zhromaždenia delegátov

družstva dňa 10.09.2013.

Bratislava 10. septembra 2013

jlfI/
Ján Súva

podpredseda predstavenstva

- .....•••

l t1M1/
Ing. Alexander Csomor

predseda predstavenstva
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