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PRAVIDLÁ KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA
ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV
(dátum)
Družstvo v súlade s čl. 71, ods. 4 Stanov umožní členom na Zhromaždení delegátov
hlasovať korešpondenčne podľa § 190a až 190c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
Na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov zo 17. 9. 2020 Predstavenstvo družstva
stanovilo pre korešpondenčné hlasovanie v prípade situácie, ktorá by mala za následok
ohrozenie existencie a funkčnosti družstva, nasledovné pravidlá:
1. Korešpondenčné
hlasovanie
sa
vykonáva
prostredníctvom
písomného
korešpondenčného hlasovacieho lístka (ďalej len „Korešpondenčný hlasovací
lístok“).
2. Korešpondenčný hlasovací lístok s materiálmi bude doručený pre všetkých riadne
zvolených delegátov Zhromaždenia delegátov.
3. S Korešpondenčným hlasovacím lístkom zvolený delegát Zhromaždenia delegátov
obdrží označenú obálku na doručiteľa s nápisom „hlasovanie“, do ktorej vloží
„Korešpondenčný hlasovací lístok“ a obálku uzatvorí/zalepí a doručí podľa bodu 8.
4. Korešpondenčný hlasovací lístok musí obsahovať meno, priezvisko, titul, adresu
delegáta a vyznačený počet hlasov.
5. Delegát hlasuje úpravou Korešpondenčného hlasovacieho lístka tak, že zaškrtne
značkou x príslušný rámček pri uvádzaných možnostiach:
Uznesenie č. 1
Text uznesenia:
□ ZA
□ PROTI
□ ZDRŽAL SA
6. Z Korešpondenčného hlasovacieho lístka musí jednoznačne vyplývať akým spôsobom
delegát o konkrétnom návrhu uznesenia hlasoval. Pokiaľ z Korešpondenčného
hlasovacieho lístka nebude vyplývať ako delegát o tom ktorom návrhu uznesenia
hlasoval, platí, že sa hlasovania o tomto návrhu uznesenia zdržal.
7. Zapisovateľom zápisnice a overovateľmi zápisnice budú delegáti zvolení na
Zhromaždení delegátov v roku, ktorý predchádza roku konania korešpondenčného
hlasovania.
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8. Uzatvorenú/zalepenú obálku s podpísaným Korešpondenčným hlasovacím lístkom je
potrebné doručiť na družstvo poštovou zásielkou, odovzdaním v budove družstva v
Leviciach do poštovej schránky, na prevádzke Šahy, Želiezovce pracovníčkam
družstva do 3 dní od vykonania hlasovania, najneskôr však do .....................
s označením obálky „hlasovanie“.
9. Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania a zistenie výsledku hlasovania vykonajú:
predseda mandátovej komisie, zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice.
Vyhodnotenie
hlasovania a Korešpondenčné hlasovacie lístky tvoria prílohu
k zápisnici zo Zhromaždenia delegátov.
10. Prípadné pripomienky delegát môže uviesť v prílohe ku Korešpondenčnému
hlasovaciemu lístku.
11. Pravidlá korešpondenčného hlasovania boli schválené Predstavenstvom OSBD Levice
dňa 15. 12. 2020, uznesenie číslo 452/12/2020.

V Leviciach dňa ..............................

Predseda Predstavenstva OSBD Levice:

