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Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1. Volebný poriadok Bratislavského garážového družstva ( ďalej len družstvo) upravuje
postup pri voľbe orgánov družstva a pri vol'be delegátov na zhromaždenie delegátov
družstva.

2. Základné ustanovenia o orgánoch družstva, ich druhoch a zložení upravujú stanovy
družstva. Tieto upravujú aj všeobecné zásady a podmienky volieb, ktoré nie sú
uvedené v tomto volebnom poriadku.

3. Rokovací poriadok družstva obsahuje ďalšie podmienky, dodržiavanie ktorých je
predpokladom právoplatnosti volieb a riadneho zabezpečenia činnosti orgánov
družstva.

Čl. 2
Volebné právo

1. Právo voliť majú členovia družstva, ktorí v deň volieb dosiahli plnoletosť a sú prítomní
na volebnom akte od začiatku až do ukončenia hlasovania.

2. Do predstavenstva družstva, kontrolnej komisie nemôžu byť zvolené osoby, ktoré sú
medzi sebou v manželskom, priamom príbuzenskom alebo súrodeneckom vzťahu.

ČI.3

Volebná komisia

1. Volebná komisia si zvolí spomedzi seba predsedu, ktorý riadi jej činnosť a celý priebeh
volieb.

2. Volebná komisia v rámci prípravy a priebehu volieb v zmysle čl.4, bod 3. :

predkladá zhromaždeniu delegátov návrh kandidátov do volieb predstavenstva
a kontrolnej komisie vypracovaný doterajším predstavenstvom a kontrolnou
komisiou
v príprave tajných volieb dbá na správne odovzdanie kandidátnych listín pri
hlasovaní a celkový poriadok, plynulosť a dôstojnosť priebehu volieb
spočítava odovzdané hlasy.

3. Volebná komisia sa uznáša jednoduchou väčšinou hlasov a pri rovnosti hlasov
rozhoduje predseda.

4. Volebná komisia spíše o priebehu a výsledku volieb správu, ktorá spolu s materiálmi
z volieb tvorí súčasť dokladov z výročného zhromaždenia delegátov.

3



ČI.4

Kandidátna listina

1. Návrh na kandidátov, členov a náhradníkov nového predstavenstva družstva
pripravuje doterajšie predstavenstvo družstva. Návrh na kandidátov, členov
a náhradníkov novej kontrolnej komisie pripravuje doterajšia kontrolná
komisia.

2. Návrh kandidátov, členova náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie
sa zverejní na oznamovacej tabuli v sídle družstva na Drieňovej ul. Č. 33
a v tých objektoch hromadných garáží ( ďalej len HG), kde sú inštalované
oznamovacie tabule, najmenej 14 dní pred konaním výročného
zhromaždenia delegátov. Každý člen družstva má právo vyjadriť sa
k odporúčaným kandidátom a náhradníkom, prípadne predkladať iné návrhy
do 7 dní od vyvesenia návrhu kandidátov na oznamovacej tabuli. V objektoch
HG , kde oznamovacie tabule nie sú, budú návrhy kandidátov zaslané
členom družstva písomne.

3. Pripomienky a doplňujúce návrhy prerokuje predstavenstvo družstva
a odovzdá konečný návrh kandidátky volebnej komisii zvolenej na výročnom
zhromaždení delegátov družstva.

4. Delegátov na zhromaždenie delegátov volí členská schôdza príslušného
objektu hromadných garáží za svoj objekt na návrh povereného člena
predstavenstva a návrh členskej schôdze, ktorá svojich delegátov volí.

5. Na kandidátnej listine sa uvedú oddelene kandidáti do predstavenstva a ich
náhradníci. Kandidáti do kontrolnej komisie a ich náhradníci sa uvedú tiež
oddelene, pričom kandidáti do predstavenstva a ich náhradníci musia byť
uvedení oddelene od kandidátova náhradníkov do kontrolnej komisie.

Čl. 5

Postup pri voľbách

1. Volebná komisia predkladá výročnému zhromaždeniu delegátov v zmysle čl.
4, bod 3. návrh na počty a zloženie príslušného voleného orgánu, zdôvodní
návrh kandidátova oboznámi delegátov s organizáciou volieb.

2. Kandidát môže byť volený aj v neprítomnosti, ak vysloví s kandidatúrou
súhlas.

3. Na návrh volebnej komisie rozhodne zhromaždenie delegátov družstva
verejným hlasovaním o tom:

či vol'by členov aj náhradníkov predstavenstva družstva a kontrolnej
komisie sa uskutočnia verejným hlasovaním, alebo tajným hlasovaním

či sa o predložených kandidátoch bude hlasovať ako o celku alebo
jednotlivo
pričom rozhoduje jednoduchá väčšina hlasov prítornných delegátov.
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Čl. 6

Hlasovanie

1. Každý delegát na zhromaždení delegátov a každý člen na členskej schôdzi
objektu HG má jeden hlas a hlasuje osobne.

2. Vol'by verejným hlasovaním riadi predseda volebnej komisie.

3. Kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných odovzdaných
hlasov je zvolený.

4. Ak je na základe výsledku volieb počet členov orgánu väčší ako určujú
stanovy družstva, ustanoví sa orgán v takom počte, vakom ho zvolilo
zhromaždenie delegátov.

5. Ak je na základe výsledku volieb počet členov zvoleného orgánu menší ako
určujú stanovy družstva, podá volebná komisia doplňujúci návrh a vykonajú
sa doplňujúce voľby verejným hlasovaním.

6. V prípade, že sa nezvolila nadpolovičná väčšina navrhnutých kandidátov,
volený orgán nie je zvolený. Vo funkcii pôsobí naďalej doterajší orgán, ktorý
je povinný do troch mesiacov pripraviť vykonanie nových volieb.

7. V prípade, že zhromaždenie delegátov, alebo členská schôdza sa koná
podl'a čl. 38 bod 8. stanov družstva (náhradná), vol'by sú právoplatné, ak
kandidát získa minimálne 2/3 platných odovzdaných hlasov z celkového
počtu prítomných.

Čl. 7

Tajné vol'by

1. Predstavenstvo odovzdá volebnej komisii počet kandidátnych listín, ktorý
zodpovedá počtu členov zhromaždenia delegátov družstva. Po prerokovaní
návrhu a schválení správy volebnej komisie, rozdá volebná komisia
kandidátne listiny delegátom na vykonanie tajnej vol'by.

2. Nesúhlas s navrhnutým kandidátom vyjadruje volič jeho prečiarknutím na
kandidátnej listine. Každý samostatne prečiarknutý kandidát stráca hlas
voliča. Kandidáti nestrácajú hlas voliča, ak sa kandidátna listina upravila iným
spôsobom.

3. Volič má právo napísať na kandidátnu listinu návrh na iného kandidáta, ktorý
týmto získa hlas voliča. Pokiaľ pripísaní kandidáti nezískajú nadpolovičnú
väčšinu odovzdaných hlasov, neoznamuje volebná komisia ich mená, ale
uvedie iba celkový počet členov, ktorí nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov.

4. Správa volebnej komisie o tajných vol'bách musí obsahovať:
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- celkový počet prítomných členov

- počet vydaných kandidátnych listín

- počet odovzdaných kandidátnych listín

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

- rozhodnutie komisie o prípadnej sťažnosti, resp. oznámení predložených
volebnej komisii do ukončenia hlasovania.

5. Po vyhotovení a podpísaní zápisu o hlasovaní všetkými členmi volebnej
komisie, oznámi jej predseda zhromaždeniu delegátov družstva výsledky
hlasovania.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. S výsledkami ustanovujúcich schôdzí predstavenstva družstva a kontrolnej
komisie oboznámi predstavenstvo družstva členov družstva na vývesnej
tabuli v sídle družstva na Drieňovej ul. 33 a v tých objektoch HG, kde sú
vývesné tabule nainštalované.

2. O zrušení, zlúčení, splynutí, rozdelení a likvidácii družstva rozhoduje
nadpolovičná väčšina platných odovzdaných hlasov z celkového počtu
pozvaných delegátov, resp. pri náhradnom ZD podľa čl. 38, bod 8. stanov
družstva 2/3 prítomných delegátov družstva.

3. Ruší sa doterajší volebný poriadok z 10. decembra 1992.

4. Tento volebný poriadok bol schválený uznesením zhromaždenia delegátov
družstva dňa 10.09.2013.

Bratislava 10. septembra 2013

jfI/
Ján Súva

podpredseda predstavenstva

n11J
Ing.Alexander Csomor

predseda predstavenstva
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