Volebný poriadok
V súlade s čl. 41, ods. 1 Stanov SBD Bratislava I. volenými orgánmi družstva sú :
a) zhromaždenie delegátov, (ďalej len „ZD“)
b) predstavenstvo,
c) kontrolná komisia,
d) predseda družstva,
e) výbor samosprávy.
A) Zhromaždenie delegátov
V súlade s čl. 53 Stanov SBD Bratislava I. každá členská samospráva volí aspoň jedného
delegáta na ZD SBD Bratislava I. Členská samospráva s počtom členov vyšším ako 50, volí
jedného delegáta na 50 jej členov a ďalšieho delegáta na každých aj začatých 50 členov.
Maximálny počet zvolených delegátov v jednej samospráve nesmie prekročiť počet troch
zvolených delegátov. Zvolený delegát musí byť členom družstva. Pri voľbe delegátov na ZD
sa postupuje podľa čl. 53 Stanov SBD Bratislava I. Zvolenému delegátovi na ZD vydá výbor
samosprávy delegačný lístok, ktorý podpíšu najmenej dvaja členovia výboru samosprávy a
označia ho pečiatkou samosprávy. K delegačnému lístku priloží výbor samosprávy kópiu
zápisnice z členskej schôdze samosprávy, na ktorej bol delegát zvolený. Na každom
Zhromaždení delegátov je zvolený delegát povinný predložiť delegačný lístok potvrdený
podpismi dvomi členmi samosprávy a pečiatkou samosprávy v súlade s čl. 52 Stanov SBD
Bratislava I. Zoznam samospráv a počet delegátov na voľbu do ZD je uvedený v prílohe č. 1
tohto volebného poriadku, ktorá je jeho súčasťou. Delegáti na ZD sa volia na funkčné obdobie
5 rokov.
B) Predstavenstvo a kontrolná komisia
Na členských schôdzach samospráv má každá samospráva právo navrhnúť kandidáta za člena
predstavenstva alebo člena kontrolnej komisie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Volebný poriadok je vnútrodružstevnou normou, ktorá upravuje podmienky, spôsob a
priebeh volieb do orgánov družstva - predstavenstva, kontrolnej komisie a výborov členských
samospráv.
2) Voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie sa konajú na základe všeobecného, rovného
volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním o každom kandidátovi osobitne alebo
vcelku.
3) Voľby do výboru členskej samosprávy sa konajú na základe všeobecného, rovného
a priameho volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním o každom kandidátovi
osobitne alebo vcelku.
4) Funkčné obdobie všetkých volených orgánov družstva je 5 rokov.
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ČASŤ I.
VOĽBY PREDSTAVENSTVA A KONTROLNEJ KOMISIE
Čl. 2
Volebné právo
1) Právo voliť majú delegáti zhromaždenia delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí zastupujú
členskú samosprávu v súlade s článkom 53 ods. 2 Stanov SBD Bratislava I. a majú mandát
overený mandátovou komisiou.
2) Za člena predstavenstva alebo za člena kontrolnej komisie môže byť zvolený len
bezúhonný člen družstva, s minimálnou dĺžkou členstva v družstve 5 rokov, starší ako 18
rokov, ktorý má spôsobilosť na právne úkony a ktorý si zodpovedne plní členské povinnosti,
nemá voči SBD Bratislava I. žiadne nesplatené záväzky a ani nie je s SBD Bratislava I. v
súdnom spore pre nesplatené záväzky, alebo nie je členom dozorného a štatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorá má voči družstvu nesplatené záväzky, alebo je takáto právnická osoba
pre jej nesplatené záväzky v súdnom spore s SBD Bratislava I. Funkcia člena predstavenstva a
člena kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné. Členovia predstavenstva a kontrolnej
komisie nesmú byť medzi sebou manželmi, druhom a družkou, príbuznými v priamom rade,
príslušníkmi spoločnej domácnosti, ani spoločnými nájomcami a vlastníkmi bytu. Člen
kontrolnej komisie nesmie byť zamestnancom družstva, ani členom iných orgánov družstva s
výnimkou členskej schôdze samosprávy. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nesmú
byť podnikateľmi, alebo členmi štatutárneho a dozorného orgánu právnickej osoby s
obdobným predmetom činnosti v rozsahu ako ho má SBD Bratislava I. zapísaný v
obchodnom registri.
3) Kandidátov za členov predstavenstva pri zachovaní zastúpenia jednotlivých lokalít a
v zmysle čl. 57 ods. 1 Stanov družstva, v zložení Staré Mesto 3 členovia, Petržalka 2 členovia
a 2 členovia v pracovnom pomere s družstvom, navrhujú :
- kandidátov v pracovnom pomere s družstvom – predstavenstvo družstva (najmenej
dvaja navrhnutí kandidáti, bez princípu zastúpenia jednotlivých lokalít),
- do Predstavenstva sú zvolení kandidáti v pracovnom pomere s družstvom, ktorí získali
najvyšší počet hlasov vo voľbách, za dodržania podmienok uvedených v článku 7 tohto
volebného poriadku.
- kandidátov podľa princípu zastúpenia jednotlivých lokalít v proporcionálnom zastúpení
v orgáne predstavenstva (Petržalka – najmenej dvaja navrhnutí kandidáti na členov orgánu a
Staré Mesto najmenej traja navrhnutí kandidáti na členov orgánu) jednotlivé členské
samosprávy, ktoré ich volia na členskej schôdzi samosprávy. Počet navrhnutých kandidátov
nie je týmto počtom regionálneho zastúpenia obmedzený.
4) Kandidátov za členov kontrolnej komisie navrhujú výbory členských samospráv v týchto
obvodoch a volí príslušná členská samospráva.
5) Predstavenstvo pred skončením funkčného obdobia členov predstavenstva a kontrolnej
komisie najmenej tri mesiace pred skončením funkčného obdobia písomne vyzve výbory
samospráv, aby zabezpečili voľbu kandidátov navrhovaných samosprávou do týchto orgánov
družstva. Návrhy na kandidátov vo forme písomného návrhu výbory samospráv sa
odovzdávajú resp. doručujú volebnej komisii na adresu SBD Bratislava I. najneskôr dva
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mesiace pred konaním zhromaždenia delegátov, na ktorých sa majú voľby uskutočniť.
Prílohou návrhu je zápisnica z členskej schôdze samosprávy osvedčujúca zvolenie za
kandidáta.
6) Návrhy na kandidátov vo forme písomného návrhu sa odovzdávajú resp. doručujú volebnej
komisii na adresu SBD Bratislava I. najneskôr dva mesiace pred konaním zhromaždenia
delegátov, na ktorých sa majú voľby uskutočniť. Prílohou návrhu je zápisnica z členskej
schôdze samosprávy osvedčujúca zvolenie za kandidáta. Písomný návrh obsahuje :
a) meno a priezvisko kandidáta,
b) rok narodenia,
c) bydlisko,
d) údaje o dosiahnutom vzdelaní a odbornosti. Na výkon funkcie predsedu družstva (predsedu
predstavenstva) sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
e) krátky priebeh zamestnaní,
f) dĺžku členstva v SBD Bratislava I. a výkon funkcií v SBD alebo v bytovom družstevníctve
s uvedením dĺžky ich zastávania,
g) podpisy najmenej dvoch členov riadne zvoleného výboru príslušnej samosprávy, ktorá
kandidáta navrhuje, alebo podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva SBD Bratislava I,
ak kandidáta navrhuje predstavenstvo a overenie pečiatkou samosprávy alebo pečiatkou SBD
Bratislava I.
7) Povinnou prílohou písomného návrhu je kandidátom vyplnený a ním podpísaný formulár,
ktorý obsahuje :
a) písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou za
člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie,
b) čestné prehlásenie kandidáta o tom, že nemá voči SBD Bratislava I. žiadne nesplatené
záväzky a ani nie je účastníkom súdneho sporu s družstvom pre nesplatené záväzky, nie je
členom dozorného alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá má voči družstvu
nesplatené záväzky, alebo pre jej nesplatené záväzky voči družstvu je s družstvom v súdnom
spore, že nie je podnikateľom, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu právnickej
osoby s obdobným predmetom činnosti v rozsahu ako ho má SBD Bratislava I. zapísaný v
obchodnom registri a ani nemá v takejto právnickej osobe majetkovú účasť,
c) k formuláru kandidát priloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu
podania návrhu.
8) Po kontrole splnenia podmienok pre voľbu do orgánov družstva z predložených návrhov
spĺňajúcich podmienky pre voľbu za člena orgánu družstva zostaví volebná komisia osobitný
návrh kandidátnej listiny zvlášť na voľbu členov predstavenstva a zvlášť na voľbu členov
kontrolnej komisie. Kandidátna listina vyhotovená volebnou komisiou so zaradením
kandidátov na kandidátnu listinu podľa lokálneho princípu, t.j. za obvod Staré mesto, za
obvod Petržalka a za kandidátov v pracovnom pomere s družstvom zvlášť, musí byť
predložená členským samosprávam najneskôr do 30 dní pred konaním zhromaždenia
delegátov, na ktorom sa majú voľby uskutočniť. Svoje návrhy a námietky k predloženej
kandidátke môžu výbory členských samospráv a členské schôdze samospráv predložiť
písomne volebnej komisii do 15 dní od jej doručenia. Návrhy a námietky doručené neskôr
komisia nebude akceptovať. O nezaradení kandidáta z dôvodov nesplnenia podmienok pre
voľbu do orgánov družstva a s obdržanými námietkami alebo návrhmi výborov samospráv
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alebo členských schôdzí samospráv predseda volebnej komisie pred uskutočnením volieb na
príslušnom ZD informuje delegátov ZD a v sporných prípadoch nepreukázania nesplnenia
podmienok, delegáti hlasovaním rozhodnú o zaradení kandidáta na kandidátnu listinu.
Čl. 3
Počet volených členov a náhradníkov a funkčné obdobie
1) Do predstavenstva družstva sa volí 7 členov (čl. 57, ods.1 Stanov SBD Bratislava I. ) a 1
náhradník z lokality Staré mesto a jeden náhradník z lokality Petržalka
2) Do kontrolnej komisie sa volia 3 členovia (čl. 63, ods. 1 Stanov SBD Bratislava I. ) a 1
náhradník.
3) Funkčné obdobie členov predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva je 5 rokov.
Čl. 4
Ustanovenie volebnej komisie
1) Volebnú komisiu volí zhromaždenie delegátov na zhromaždení delegátov, na ktorom sa
uskutočnia voľby predstavenstva a kontrolnej komisie na celé funkčné obdobie orgánov
družstva. Volebná komisia má 5 členov a dvoch náhradníkov, ktorých zhromaždenie
delegátov volí verejným hlasovaním. Člen volebnej komisie nemôže kandidovať za člena
orgánu, ktorého voľby zabezpečuje.
2) Návrh na členov volebnej komisie predkladá zhromaždeniu delegátov predstavenstvo na
základe odporúčaní jednotlivých výborov samospráv. Delegáti môžu predložiť pozmeňovacie
a doplňujúce návrhy. Kandidáti navrhnutí pri pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch sa
dopíšu na zoznam kandidátov predložených predstavenstvom.
3) Voľbu členov volebnej komisie riadi predsedajúci zhromaždenia delegátov. Zhromaždenie
delegátov hlasuje o navrhnutých kandidátoch jednotlivo v poradí, v akom boli navrhnutí. Za
zvolených členov volebnej komisie je prvých 5 kandidátov, ktorí pri hlasovaní získali najvyšší
počet hlasov a za náhradníkov dvaja ďalší navrhnutí kandidáti nasledujúci po piatich
zvolených členoch, ktorí získali najvyšší počet hlasov zo zostávajúcich kandidátoch.
4) Volebná komisia od platnosti tohto volebného poriadku sa volí na celé funkčné obdobie
orgánov družstva. Jej činnosť končí zvolením nových orgánov družstva na ďalšie funkčné
obdobie, kedy sa zvolí aj nová volebná komisia na ďalšie funkčné obdobie orgánov družstva.
5) Volebná komisia zvolená na celé funkčné obdobie orgánov družstva prijíma svoje
rozhodnutia podľa čl. 5 ods. 7 tohto volebného poriadku. Ak člen volebnej komisie bude
navrhnutý za kandidáta na člena Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie prestáva byť
členom volebnej komisie. Na jeho miesto nastupuje náhradník menovaný predsedom alebo
podpredsedom volebnej komisie.
6) Bezprostredne po zvolení volebnej komisie sa vykoná ustanovujúca schôdza komisie, na
ktorej jej členovia zvolia predsedu a podpredsedu komisie. Ustanovujúcu schôdzu zaháji
predsedajúci zhromaždenia delegátov, ktorý vyzve zvolených členov, aby si zvolili predsedu.
Zvolený predseda schôdzu ďalej vedie a predkladá návrh na voľbu podpredsedu komisie.
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Čl. 5
Pôsobnosť volebnej komisie
1) V období prípravy volieb zabezpečuje činnosť volebnej komisie predseda alebo
podpredseda komisie, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze komisie. Priestory na schôdze
komisie zabezpečí predstavenstvo SBD Bratislava I.
2) Volebná komisia určí termín na predkladanie návrhov na kandidátov za členov
predstavenstva a členov kontrolnej komisie tak, aby kandidátne listiny boli predložené
členským samosprávam v termíne podľa čl. 2 tohto volebného poriadku.
3) Volebná komisia na základe doručených návrhov zostaví kandidátne listiny, a to osobitne
kandidátnu listinu na voľby členov a náhradníkov predstavenstva a osobitne na voľby členov
a náhradníkov kontrolnej komisie podľa lokálneho princípu uvedeného v čl. 2 ods. 8. V
kandidátnej listine sa v abecednom poradí uvedie meno, priezvisko, titul, vek a povolanie
kandidáta a dĺžka jeho členstva v družstve. Kandidátne listiny majú obsahovať vyšší počet
kandidátov, ako je počet členov a náhradníkov volených do predstavenstva, resp. ako je počet
členov a náhradníkov volených do kontrolnej komisie. V prípade, že volebnej komisii nebol
doručený dostatočný počet návrhov na kandidátov, vyzve komisia predstavenstvo a členské
samosprávy na doplnenie návrhov. Výzva na doplnenie návrhov kandidátov sa doručuje spolu
s kandidátnou listinou podľa čl. 2, ods. 4 tohto volebného poriadku a doplňujúce návrhy
musia byť volebnej komisii doručené do 15 dní od doručenia výzvy.
4) Volebná komisia kontroluje, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky pre zaradenie na
kandidátnu listinu určené Stanovami SBD Bratislava I. a týmto volebným poriadkom.
Kandidátov, ktorí nesplňujú tieto podmienky do kandidátnej listiny nezaradí. Zároveň prijíma
pripomienky a otázky k predloženým návrhom a podáva vysvetlenia.
5) Kandidátov zaradených na kandidátne listiny oboznámi volebná komisia s právami a
povinnosťami členov volených orgánov s dôrazom na zodpovednosť ich rozhodnutí
z hľadiska prípadne spôsobenej ujmy na majetku alebo oprávnených a chránených záujmov
členov družstva. Volebná komisia si zároveň vyžiada od kandidátov stručnú charakteristiku
odborných a osobných schopností.
6) Volebná komisia prijíma, vykonáva a kontroluje opatrenia na vykonanie volieb členov a
náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie, s cieľom zabezpečiť riadny priebeh volieb
tajným alebo verejným hlasovaním.
7) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov za prítomnosti nadpolovičnej
väčšiny svojich členov.
Čl. 6
Voľby a hlasovanie
1) Voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sa zaradia do programu zhromaždenia
delegátov v kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie týchto orgánov.
2) Doplňovacie voľby do predstavenstva alebo do kontrolnej komisie sa zaradia do programu
najbližšieho zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá vyvolala potrebu doplniť orgán.
3) Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má jeden hlas a musí hlasovať osobne.
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4) Voľby riadi volebná komisia. Po otvorení bodu programu zhromaždenia delegátov „voľby“-odovzdá predsedajúci zhromaždenia delegátov vedenie schôdze predsedovi
(podpredsedovi) volebnej komisie. Predseda (podpredseda) volebnej komisie predstaví
kandidátov podľa kandidátnej listiny osobitne pre voľbu predstavenstva a osobitne pre voľbu
kontrolnej komisie. O každom kandidátovi prednesie stručnú charakteristiku. Na prípadné
otázky delegátov k predstavovaným kandidátom odpovedajú kandidáti sami.
5) Voľby sa konajú tajným hlasovaním, ak zhromaždenie delegátov nerozhodne, že sa bude
hlasovať verejne. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje o každom kandidátovi osobitne.
Hlasovanie vcelku je možné len v prípade, že počet kandidátov je zhodný s počtom členov
orgánu. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje formou zakrúžkovania poradového čísla volených
kandidátov, ktorí sú uvedení na kandidátnej listine.
6) Voľby riadi predseda alebo podpredseda volebnej komisie. V prípade, že sa voľby
uskutočňujú tajným hlasovaním, nemožno doplňovať kandidátnu listinu predloženú volebnou
komisiou. Môže však z nej vylúčiť tých kandidátov, ktorí sa do začatia volieb kandidatúry
vzdali, alebo o ktorých sa do začatia volieb dodatočne zistilo, že nespĺňajú podmienky pre
voľbu do orgánu. V tajnom hlasovaní delegáti hlasujú tak, že zakrúžkujú poradové číslo pred
menom kandidáta, ktorému chcú odovzdať svoj hlas. Počet zakrúžkovaním označených
kandidátov nesmie byť vyšší, ako je počet volených členov a náhradníkov voleného orgánu.
Ak zakrúžkovaním nevyznačia žiadneho kandidáta, alebo ak vyznačia viac kandidátov, ako je
počet volených členov a náhradníkov voleného orgánu, je hlasovací lístok neplatný. V
prípade, že sa voľby uskutočňujú verejným hlasovaním, najprv sa hlasuje o uzatvorení
kandidátnych listín. Pri verejnom hlasovaní odovzdá delegát svoj hlas zdvihnutím volebného
lístka, ktorý má jednotnú úpravu, veľkosť a je označený pečiatkou SBD Bratislava I.
7) Na hlasovacích lístkoch pre tajné voľby sú mená kandidátov uvedené v abecednom poradí
a podľa lokalít v súlade čl. 2 ods. 8 tohto volebného poriadku.
8) Predseda volebnej komisie pred rozdaním volebných lístkov pre tajné hlasovanie oboznámi
delegátov so spôsobom úpravy volebných lístkov podľa čl. 6 ods. 5 a čl. 7 ods. 1 tohto
volebného poriadku.
Čl. 7
Zisťovanie výsledku volieb
1) Členovia volebnej komisie zisťujú výsledok voľby nasledovne :
a) pri verejnom hlasovaní spočítajú hlasy odovzdané za jednotlivých kandidátov a proti nim
počas hlasovania,
b) pri tajnom hlasovaní spočítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej schránky a porovnajú
ich počet s počtom lístkov vydaných na hlasovanie, s počtom prítomných delegátov podľa
prezenčnej listiny, ako aj s počtom delegátov overených mandátovou komisiou. Ako neplatné
hlasovacie lístky vyradí volebná komisia tie lístky, na ktorých zakrúžkovaním nebol
vyznačený žiadny kandidát alebo bolo vyznačených viac kandidátov, ako je počet volených
členov a náhradníkov voleného orgánu. Hlasovací lístok je platný, ak hlasujúci postupne
zakrúžkovaním poradového čísla vyznačil kandidátov tak, že ich počet je rovnaký alebo
menší, ako je počet volených členov a náhradníkov voleného orgánu. V prípade, že delegát
neodovzdal volebný lístok do volebnej schránky, má sa za to, že sa zdržal hlasovania. Voľby
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sú platné, ak si volebný lístok prevzala nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Za
zvolených vyhlási volebná komisia kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov
delegátov, ktorí si prevzali volebné lístky, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak na
miesta neobsadené kandidátmi zvolenými s vyšším počtom hlasov je zvolených so zhodným
počtom hlasov väčší počet kandidátov, ako je počet neobsadených miest, vykoná sa na
neobsadené miesta ihneď po vyhodnotení výsledkov volieb verejné hlasovanie o tom, ktorý z
uvedených kandidátov sa stane právoplatným členom orgánu a ktorý sa stane náhradníkom,
c) hlasy pri verejnom hlasovaní spočítavajú skrutátori určení predsedom ( podpredsedom )
volebnej komisie a overujú členovia volebnej komisie
d) výsledky volieb vyhlasuje predseda (podpredseda) volebnej komisie,
e) ak sa po vyhodnotení výsledkov volieb zistí, že je zvolená nadpolovičná väčšina členov
voleného orgánu, ale nie je zvolený ich stanovený počet vrátane náhradníkov, vykonajú sa
ihneď doplňovacie voľby podľa ustanovení písm. f) a g) tohto článku volebného poriadku. Ak
sa ani po vykonaní doplňovacích volieb nezvolí stanovený počet členov voleného orgánu,
uskutočnia sa doplňovacie voľby podľa čl. 6, ods. 2 tohto volebného poriadku na najbližšom
zhromaždení delegátov.
f) ak sa po vyhodnotení riadnych volieb zistí, že nebola zvolená nadpolovičná väčšina členov
voleného orgánu, uskutoční sa druhé kolo volieb. Kandidátna listina pre druhé kolo volieb sa
zostavuje z pôvodne navrhnutých kandidátov okrem kandidátov, ktorí získali dostatočný
počet hlasov v prvom kole volieb. Na volebný lístok sa kandidáti zaradia v poradí podľa počtu
hlasov získaných v prvom kole volieb, a to v počte zodpovedajúcom najviac 1,5 násobku
počtu neobsadených miest (členov a náhradníkov voleného orgánu).
g) ak ani po vyhlásení výsledkov druhého kola volieb nebude zvolená nadpolovičná väčšina
členov voleného orgánu, uskutoční sa tretie kolo volieb, pričom sa postupuje obdobne, ako pri
druhom kole volieb,
h) ak sa ani v treťom kole volieb nezvolí nadpolovičná väčšina členov voleného orgánu,
volebná komisia vyhlási voľby za neplatné. Nové voľby sa uskutočnia na ďalšom
zhromaždení delegátov, ktoré je predstavenstvo povinné zvolať do 60 dní, ak zhromaždenie
delegátov nerozhodne inak. Prípravu nových volieb zabezpečí volebná komisia.
Čl. 8
Zápisnica o voľbách
1) Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb a výsledkoch hlasovania zápisnicu v dvoch
rovnopisoch. V zápisnici uvedie všetky dôležité skutočnosti (spôsob hlasovania, čas začatia a
ukončenia volieb, počet prítomných delegátov podľa prezenčnej listiny, počet delegátov
podľa správy mandátovej komisie, počet vydaných volebných lístkov, počet odovzdaných
volebných lístkov, počet neplatných volebných lístkov, počet hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov, mená členov volebnej komisie, výstižný obsah pripomienok a
námietok odovzdaných volebnej komisii a rozhodnutia volebnej komisie v sporných
otázkach).
2) Zápisnicu podpisuje predseda a všetci členovia komisie.
3) Zápisnica tvorí súčasť zápisu o priebehu zhromaždenia delegátov.
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4) Volebné lístky odovzdané pri tajnom hlasovaní sa uschovávajú po dobu päť rokov od
skončenia volieb až do ukončenia ďalších riadnych volieb. Po tomto termíne sa skartujú.
Čl. 9
Ustanovenie predstavenstva
1) Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva, ktorá sa koná bezprostredne po vyhlásení výsledkov
volieb, otvorí predseda (podpredseda) alebo ním poverený člen volebnej komisie a riadi ju do
zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze vedie novozvolený predseda, ktorý navrhuje
kandidáta na podpredsedu predstavenstva
2) Zvolení členovia predstavenstva na ustanovujúcej schôdzi konanej bezprostredne po
vyhlásení výsledkov volieb zvolia spomedzi seba predsedu a jedného podpredsedu. Spôsob
voľby a postup pri voľbe si upraví predstavenstvo samo. / Čl. 57, ods. 3 Stanov SBD
Bratislava I. ).
3) Ustanovujúca schôdza predstavenstva sa musí konať spôsobom uvedeným v ods. 1) a 2), aj
keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia orgánu.
4) O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby
predsedu a podpredsedu. Družstvom overený odpis zápisnice a uznesenia je podkladom pre
zápis nových funkcionárov do obchodného registra. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení
členovia predstavenstva a predseda (podpredseda) alebo poverený člen volebnej komisie.
Zápisnica sa ukladá a archivuje po dobu päť rokov až do zvolenia nového orgánu, potom sa
skartuje.
Čl. 10
Ustanovenie kontrolnej komisie
1) Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie, ktorá sa koná bezprostredne po vyhlásení
výsledkov volieb, otvorí predseda (podpredseda) alebo ním poverený člen volebnej komisie a
riadi ju do zvolenia predsedu. Ďalší priebeh schôdze riadi novozvolený predseda.
2) Zvolení členovia kontrolnej komisie na ustanovujúcej schôdzi, konanej bezprostredne po
vyhlásení výsledkov volieb zvolia spomedzi seba predsedu. Predseda sa volí nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov orgánu. Predseda zároveň určí, ktorí z členov komisie ho
v prípade neprítomnosti zastupuje.
3) Ustanovujúca schôdza kontrolnej komisie sa musí konať spôsobom uvedeným v ods. 1) a
2), aj keď boli na ďalšie funkčné obdobie zvolení tí istí členovia orgánu.
4) O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby
predsedu. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení členovia kontrolnej komisie a predseda
(podpredseda) alebo poverený člen volebnej komisie. Zápisnica sa ukladá a archivuje po dobu
päť rokov až do zvolenia nového orgánu, potom sa skartuje.
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ČASŤ II.
VOĽBY ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
Čl. 11
Výbor členskej samosprávy
1) Výbor členskej samosprávy v počte najviac troch členov sa volí na členskej schôdzi
samosprávy. Zároveň sa volí aj náhradník za člena výboru samosprávy.
2) Členovia výboru zvolia spomedzi seba predsedu.
3) Výbor rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak sa na schôdzi
zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru, inak sú voľby neplatné.
4) Funkčné obdobie výboru členskej samosprávy je päťročné. Nemusí byť zhodné
s funkčným obdobím predstavenstva a kontrolnej komisie.
Čl. 12
Príprava volieb a doplňovacích volieb výboru Členskej samosprávy
1) Riadne voľby výboru členskej samosprávy sa zaradia do programu členskej schôdze
samosprávy v kalendárnom roku, v ktorom uplynie päťročné funkčné obdobie od
predchádzajúcich riadnych volieb. Funkčné obdobie končí všetkým členom výboru naraz, a to
aj členom zvoleným v doplňovacích voľbách v priebehu funkčného obdobia. Voľby sa po
uplynutí funkčného obdobia musia uskutočniť aj v prípade, že za členov výboru kandidujú len
dovtedajší členovia výboru.
2) Bez ohľadu na uplynutie funkčného obdobia sa voľby výboru členskej samosprávy musia
vykonať aj v prípade, že predstavenstvo SBD rozhodne na základe čl. 68 ods. 3) Stanov SBD
Bratislava I. o nefunkčnosti výboru členskej samosprávy a určí termín konania členskej
schôdze samosprávy.
3) Pred uplynutím funkčného obdobia sa voľba výboru členskej samosprávy zaradí na
program najbližšej členskej schôdze v prípade, že všetci členovia výboru požiadajú o
uvoľnenie z funkcie. Ak odstupujúci výbor nezabezpečí prípravu volieb nového výboru,
zabezpečí zvolanie členskej schôdze samosprávy s voľbami nových členov výboru
predstavenstvo SBD.
4) Pred uplynutím funkčného obdobia sa voľby výboru členskej samosprávy vykonajú v
prípade, že 2/3-tinová väčšina všetkých členov samosprávy odvolá z vážnych dôvodov celý
výbor členskej samosprávy. Dôvodom odvolania je neplnenie povinností a nefunkčnosť
výboru najmenej po dobu šiestich mesiacov. Odvolať výbor samosprávy možno aj na členskej
schôdzi, ktorá má v programe voľby nového výboru, ale len ak existuje kvalifikovaný dôvod
na odvolanie a ak s odvolaním súhlasí 2/3-tinová väčšina všetkých členov samosprávy.
Obdobne sa postupuje pri odvolaní jedného (niekoľkých) členov výboru, za ktorého (ktorých)
sa nový člen volí v doplňovacích voľbách.
5) Doplňovacie voľby do výboru členskej samosprávy sa zaradia na najbližšiu členskú
schôdzu po udalosti, ktorá spôsobila potrebu doplniť výbor samosprávy (vzdanie sa funkcie
člena výboru, zánik členstva v SBD Bratislava I., zánik členstva v samospráve, úmrtie člena a
pod.).
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6) V prípade, že sa počet členov výboru samosprávy zníži pod troch členov, zaradia sa
doplňovacie voľby do programu členskej schôdze, ktorá musí byť zvolaná do 60 dní od
zistenia tohto stavu.
7) Prípravu volieb a doplňovacích volieb vykoná výbor členskej samosprávy, alebo prípravný
výbor členov členskej samosprávy, alebo poverený člen predstavenstva SBD, prípadne orgán
zvolený členskou schôdzou samosprávy, a to podľa konkrétneho dôvodu pre konanie volieb.
Čl. 13
Voľby výboru členskej samosprávy
1) Za člena výboru členskej samosprávy môže byť zvolený plnoletý, bezúhonný člen
družstva, ktorý má spôsobilosť na právne úkony a je vlastníkom bytu alebo nájomcom
družstevného bytu v dome v pôsobnosti príslušnej samosprávy. Zo spoločných členov manželov môže byť za člena výboru zvolený len jeden z manželov. Členovia výboru nesmú
byť medzi sebou príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.
2) Právo voliť majú všetci členovia samosprávy prítomní na členskej schôdzi, ktorá má
v programe voľby alebo doplňovacie voľby výboru samosprávy. Počet možných hlasov je
určený počtom členov družstva v dome, pri spoločnom členstve manželov majú manželia
jeden hlas a hlasujú spoločne. Ak manželia nehlasujú zhodne, je ich hlas neplatný.
3) Kandidátov za členov výboru navrhuje predsedajúci členskej schôdze na základe
predchádzajúceho návrhu výboru členskej samosprávy, prípravného výboru alebo
predstavenstva SBD Bratislava I.. Návrhy kandidátov môžu predkladať aj všetci členovia
samosprávy prítomní na členskej schôdzi.
4) Voľby sa vykonávajú ako samostatný bod programu uznášaniaschopnej členskej schôdze
verejným hlasovaním o každom kandidátovi osobitne, a to zdvihnutím ruky „za kandidáta“,
„hlasoval proti“ alebo „zdržal sa hlasovania“. Hlasy spočítava predsedajúci členskej schôdze.
V prípade, že počet kandidátov je zhodný s počtom volených členov výboru, alebo ak
kandidujú len pôvodní členovia výboru, môže sa voľba konať vcelku jedným hlasovaním.
Tento spôsob však musí byť členskou schôdzou schválený pred začatím volieb. Ak členská
schôdza nadpolovičnou väčšinou rozhodne o vykonaní volieb tajným hlasovaním a pre takýto
spôsob volieb sú vytvorené potrebné podmienky (kandidátna listina, hlasovacie lístky,
volebná schránka), uskutočnia sa voľby tajným hlasovaním. Hlasy pri tajnom hlasovaní
spočítavajú najmenej dvaja, členskou schôdzou zvolení overovatelia zápisnice.
5) Za členov výboru sú zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov členov
samosprávy prítomných na členskej schôdzi počas volieb, a to v poradí podľa počtu získaných
hlasov. Postupuje sa podľa Stanov SBD Bratislava I. Kandidáta neprítomného na členskej
schôdzi možno zvoliť len v prípade, že pred vykonaním volieb prejavil nespochybniteľný
písomný súhlas a vôľu vykonávať funkciu člena výboru .
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Čl. 14
Overenie výsledkov volieb a evidencia členov výboru
1) Z členskej schôdze, na ktorej sa uskutočnili voľby výboru alebo doplňovacie voľby výboru,
sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie počet členov prítomných počas volieb na členskej
schôdzi samosprávy a počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti získali. Zápisnicu podpisom
overia predsedajúci členskej schôdze a členskou schôdzou zvolený aspoň jeden overovateľ.
Prílohou zápisnice je prezenčná listina s podpismi členov prítomných na členskej schôdzi a
program členskej schôdze.
2) Jedno vyhotovenie zápisnice s prílohami doručí novozvolený výbor samosprávy do 30 dní
od konania členskej schôdze na sekretariát predsedu družstva, ktorý zabezpečí opravu
a doplnenie evidencie členov výboru vrátane ich podpisových vzorov a vymedzenia
kompetencie.
ČASŤ III.
Čl. 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Prvá voľba volebnej komisie podľa tohto volebného poriadku sa vykoná na prvom ZD, po
riadnych voľbách do orgánov družstva v roku 2015, pričom funkčné obdobie tejto volebnej
komisie začne plynúť ihneď po jej zvolení a trvá až do skončenia riadnych volieb do orgánov
družstva v roku 2020. Návrhy na členov volebnej komisie predloží predstavenstvo družstva.
Delegáti môžu na ZD návrhy na zloženie volebnej komisie doplniť. O navrhnutých
kandidátov sa hlasuje verejne v abecednom poradí. Za zvolených členov volebnej komisie je
prvých 5 kandidátov, ktorí pri hlasovaní získali najvyšší počet hlasov a za náhradníkov ďalší
2 navrhnutí kandidáti, ktorí pri hlasovaní získali najvyšší počet hlasov zo zostávajúcich
kandidátov.
2) Tento volebný poriadok bol schválený Zhromaždením delegátov SBD Bratislava I. dňa
25.06.2015 a účinnosť nadobúda okamihom jeho schválenia delegátmi Zhromaždenia
delegátov SBD Bratislava I. Nadobudnutím účinnosti tohto volebného poriadku sa ruší a
stráca platnosť volebný poriadok SBD Bratislava I. zo dňa 17.06.2010.
V Bratislave dňa 25.06.2015
Ing. Peter Boško v.r.
predseda predstavenstva

Vladimír Medvecký v.r.
podpredseda predstavenstva
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