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ČASŤ I 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Volebný poriadok je vnútrodružstevnou normou, ktorá upravuje postup pri príprave a 

realizácii volieb do  Zhromaždenia delegátov, predstavenstva družstva a kontrolnej 

komisie (ďalej tiež ZD, PD, KK) a samospráv bytových domov.  

2. Voľby do orgánov družstva vyhlasuje uznesením zhromaždenie delegátov, konané 

v kalendárnom roku pred uplynutím funkčného obdobia. Toto zhromaždenie delegátov 

zvolí volebnú komisiu (ďalej len komisiu), ktorá bude prípravu a priebeh volieb do 

orgánov družstva zabezpečovať v súlade s týmto volebným poriadkom. Na základe 

rozhodnutia ZD zabezpečí PD oznámenie o rozhodnutí konania volieb na web stránke 

družstva po podpísaní zápisnice zo ZD do 30  dní. 

Počet členov  PD a KK, samostatnú voľbu predsedov týchto orgánov, počet delegátov a ich 

hlasov, voľbu  náhradníkov a dĺžku funkčného obdobia volených orgánov upravujú 

stanovy družstva. 
 
 
 

ČASŤ II 
 

VOLEBNÁ KOMISIA 
 

Čl. 1 
Ustanovenie volebnej komisie 

 
1. Návrh na voľbu členov volebnej komisie predkladá predsedajúci zhromaždenia delegátov. 

Delegáti môžu predložiť pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Volebná komisia má 5 

členov a  3 náhradníkov. Zhromaždenie delegátov ich volí verejným hlasovaním. 

V prípade poklesu počtu členov volebnej komisie pod 5, pokiaľ nie sú náhradníci na jej 

doplnenie, je predstavenstvo družstva splnomocnené kooptovať potrebný počet členov 

komisie. Člen alebo náhradník volebnej komisie nemôže kandidovať za predsedu alebo 

člena PD alebo KK. 

2. Bezprostredne po zvolení volebnej komisie sa vykoná ustanovujúca schôdza komisie, na 

ktorej jej členovia zvolia predsedu a podpredsedu komisie. Ustanovujúcu schôdzu vedie 

predsedajúci zhromaždenia delegátov, ktorý predkladá návrh na predsedu komisie. 

Podpredsedu volebnej komisie navrhuje zvolený predseda komisie.  

3. Volebná komisia je zvolená na obdobie od jej zvolenia zhromaždením delegátov do 

ukončenia platnej voľby všetkých členov a náhradníkov zhromaždenia delegátov, 

predstavenstva a kontrolnej komisie a do vykonania všetkých úkonov ustanovených 

volebným poriadkom.  

4. Činnosť volebnej komisie riadi predseda alebo v prípade potreby podpredseda komisie, 

ktorý podľa potreby zvoláva a vedie schôdze komisie. Priestory na schôdze komisie 

a potrebné administratívne zázemie zabezpečí predseda komisie prostredníctvom OSBD 

Levice v priestoroch administratívnej budovy OSBD. Volebná komisia sa uznáša 

nadpolovičnou väčšinou hlasov za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov. 
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Čl. 2 

Pôsobnosť volebnej komisie pri príprave volieb 

1. Volebná komisia na základe doručených návrhov zostaví kandidačné listiny, a to osobitne 

kandidačnú listinu na voľby členov a náhradníkov predstavenstva a osobitne na voľby 

členov a náhradníkov kontrolnej komisie. V kandidačnej listine sa v abecednom poradí 

uvedie meno, priezvisko, titul, vek a povolanie kandidáta a dĺžka jeho členstva v družstve. 

Kandidačné 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, kontrolnú 

komisiu a členské samosprávy na doplnenie návrhov. Výzva na doplnenie návrhov 

kandidátov sa doručuje spolu s kandidačnou listinou podľa čl. 2, ods. 4 tohto volebného 

poriadku a doplňujúce návrhy musia byť volebnej komisii doručené do 15 dní od 

doručenia výzvy. 

 

2. Volebná komisia kontroluje, či navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky pre zaradenie na 

registračnú listinu určené Stanovami OSBD a týmto volebným poriadkom, prijíma 

pripomienky a otázky k predloženým návrhom a podáva vysvetlenia. 

 

3. Kandidátov  zaradených  na kandidačné 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.  Od  kandidátov  volebná  komisia  vyžiada v rámci prílohy č. 4 

písomný  súhlas   s kandidatúrou, údaje potrebné pre kontrolu splnenia podmienok pre 

zaradenie na registračnú listinu a pre vyhodnotenie odborných a osobnostných 

predpokladov pre výkon volenej funkcie. 

 

4. Volebná komisia prijíma, vykonáva a kontroluje opatrenia na prípravu volieb  členov a 

náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie, a na zabezpečenie riadneho priebehu 

volieb tajným alebo verejným hlasovaním. 

 

Čl.  3 

Navrhovanie kandidátov 

  

1. Právo navrhovať kandidátov PD a KK majú samosprávy, členovia predstavenstva, 

kontrolnej komisie, a volebnej komisie,  delegáti samospráv a delegáti členov bývajúcich 

v domoch bez členskej samosprávy. Samosprávy realizujú toto svoje právo 

prostredníctvom uznesenia členskej schôdze. Oprávnení navrhovatelia predkladajú svoje 

návrhy kandidátov na člena PD a KK písomne s uvedením údajov a dokladov podľa článku 

3. ods.1, ktoré budú použité pre hodnotenie a voľbu členov orgánov podľa kritérií 

uvedených v čl. 4 ods. 3. Návrh musí byť doručený Volebnej komisii OSBD najneskoršie 

do 31.01. roku konania volebného ZD. 

 

2. Pokiaľ budú predložené návrhy na kandidatúru jedného kandidáta do PD aj KK, kandidát 

sa na výzvu komisie musí bezodkladne rozhodnúť o kandidatúre iba do jedného orgánu. 

Nevylučuje sa súbeh kandidatúry na člena orgánu voleného za volený obvod s funkciami 

predsedov PD a KK hromadne volenými, napr. predseda orgánu  a člen orgánu, prípadne 

člen mandátovej a návrhovej komisie. 
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Čl. 4 

 

Navrhovanie kandidátov a posudzovanie kandidačných listín 

 

1. Navrhovanie kandidátov na členov PD a KK sa má orientovať na aktívnych členov 

družstva s vysokými odbornými schopnosťami, bezúhonnosťou a vysokou mierou 

schopnosti zodpovedne vykonávať zverenú funkciu. Pre dokladovanie plnenia uvedených 

kritérií musí návrh na kandidáta obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4.  

 

2. Návrh na kandidáta doplní OSBD resp. predseda VČS u člena VČS o informácie a 

hodnotenie:   

a) evidovaný nedoplatok viac ako 166,00 €  viac ako 3 mesiace za posledných 5 rokov,  

b) overenie údajov návrhu podľa ods.1 písm. e /funkcie v OSBD/, 

c) aktívna účasť kandidáta na tvorbe zásad, smerníc pre činnosť družstva a v komisiách 

orgánov družstva. 

 

3. Komisia vylúči z hodnotenia kandidátov, ktorí alternatívne:  

a) nie sú členmi družstva, 

b) nepotvrdia písomne alebo pred členom komisie ochotu vykonávať navrhovanú 

funkciu, 

c) nespĺňajú kritériá nezlučiteľnosti funkcií podľa obchodného zákonníka a stanov 

družstva, 

d) nepotvrdia písomne alebo pred členom komisie trestnú bezúhonnosť, 

e) návrh nie je podaný v súlade s volebným poriadkom. 

 

4. Vylúčenie kandidáta komisia bezodkladne písomne oznámi kandidátovi,  najneskôr 60 dní 

pred konaním ZD. Kandidát sa môže do 14 dní písomne odvolať na predstavenstvo 

družstva, ktoré bezodkladne definitívne rozhodne o odvolaní a rozhodnutie písomne 

oznámi kandidátovi a komisii najneskôr 30 dní pred konaním ZD. 

 

5. Komisia podá PD  informáciu o vylúčení kandidátov z hodnotenia a o hodnotení 

kandidátov a predloží registračné listiny pre jednotlivé skupiny volených orgánov. PD 

zabezpečí predstavenie kandidátov na porade predsedov VČS. 

  

6. PD zoberie informáciu komisie na vedomie s prípadnými pripomienkami a návrhmi. PD 

prizve kandidátov zapísaných v registračných listinách na rokovanie ZD. 

 

7. Predseda komisie podá na volebnom Zhromaždení delegátov stručnú správu o príprave 

volieb a vylúčení kandidátov. 

 

 

 

 

Čl. 5 

Volebné obvody 

 

S prihliadnutím na odborné riadenie družstva a reprezentatívne zastúpenie jednotlivých lokalít 

bytov a počtu členov družstva /viď príloha/ sa počet členov PD a KK člení vo väzbe na 

stanovami určený počet členov nasledovne. 
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počet členov PD 9, KK 5, predsedovia volení na ZD 

 

 Lokálne volený  Hromadne volený predseda  

 PD KK PD KK 

Levice 6 2 
1 

 

1 

 
Šahy 1 1 

Želiezovce 1 1 

Celkom 8 4 1 1 

Celkom členov PD 9 

Celkom členov KK 5 

 

 

ČASŤ III. 

 

VOĽBY ORGÁNOV DELEGÁTMI NA ZHROMAŽDENÍ DELEGÁTOV 

 

Čl. 6 

Voľby a hlasovanie 

1. Voľby predsedov a členov PD a KK sa zaradia do programu zhromaždenia delegátov v 

kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie týchto orgánov. 

2. Doplňovacie voľby do PD alebo do KK sa zaradia do programu najbližšieho 

Zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá vyvolala potrebu doplniť orgán. 

3. Každý delegát  musí hlasovať osobne. 

4. Voľby riadi volebná komisia. Po otvorení bodu programu zhromaždenia delegátov - 

„voľby“ - odovzdá predsedajúci vedenie schôdze predsedovi (podpredsedovi) volebnej 

komisie. Predseda (podpredseda) volebnej komisie predstaví kandidátov podľa 

registračnej listiny osobitne pre voľbu predstavenstva a osobitne pre voľbu kontrolnej 

komisie. Na prípadné stanoviská a otázky delegátov k predstavovaným kandidátom 

odpovedajú kandidáti sami. 

 

Čl.7  

Organizácia volieb 
 

1. Postupnosť volebných aktov  

Pre maximálne využitie osobnostného potenciálu kandidátov na členov PD a KK sú 

organizované postupne volebné akty  pre jednotlivé funkcie:   

a) hromadná tajná voľba predsedov /celé ZD/, 

b) lokálna tajná voľba členov, 

c) hromadná verejná voľba zvolených členov /celé ZD/, hromadná verejná voľba 

náhradníkov /celé ZD/. 

2. Kandidát zapísaný v registračnej listine je zapísaný v pripravených hlasovacích lístkoch 

všetkých funkcií /volebných aktov/, do ktorých kandiduje. Kandidáti budú na lístkoch 

zapísaní v poradí, ktoré vylosovala komisia pre prípravu volieb.  
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3. Pokiaľ kandidát, ktorý bol zaregistrovaný na viaceré funkcie je v rámci postupnosti 

volebných aktov v niektorom akte schválený, do ďalších aktov už nepostupuje a prípadné 

hlasy v jeho prospech v ďalších aktoch sú neplatné.  

 

4. Hlasovacie lístky delegátov sú označené počtom hlasov delegáta a údajmi dôležitými pre 

voľbu v rámci príslušného volebného aktu /viď prílohy č. 2,3,4/. 

 

5. Voľby riadi predseda (podpredseda) volebnej komisie ZD, ktorý pred rozdaním 

hlasovacích lístkov pre tajné hlasovanie oboznámi delegátov so spôsobom úpravy 

hlasovacích lístkov.  Hlasujúci upravujú hlasovacie lístky tak, že zakrúžkujú čísla pri 

menách kandidátov, ktorých volia, najviac však do počtu volených členov orgánov za 

daný obvod. Hlasovací lístok je pre danú funkciu alebo orgán neplatný, ak delegát označí 

väčší počet kandidátov, ako je volený počet členov orgánov pre daný obvod, alebo 

neoznačí žiadneho kandidáta alebo doplní do hlasovacieho lístka neoprávneného 

kandidáta, alebo použije iný ako oficiálny hlasovací lístok. Pokiaľ delegát pred 

odovzdaním hlasovacieho lístku zistí, že sa pri jeho vyplnení pomýlil, hlasovací lístok 

šikmo prečiarkne a odovzdá ho predsedovi volebnej komisie. Predseda volebnej komisie 

mu vydá nový hlasovací lístok. Zapisovateľ volebnej komisie zaznačí prevzatie chybného 

hlasovacieho lístku a vydanie nového hlasovacieho lístku. Chybný hlasovací lístok bude 

uložený pre prípadnú kontrolu. 

6.  

a) Za člena predstavenstva sú zvolení v poradí: kandidát, ktorý získal pri hlasovaní v 

rámci volebného obvodu Šahy   najvyšší počet platných hlasov, kandidát, ktorý získal 

pri hlasovaní v rámci volebného obvodu Želiezovce   najvyšší počet platných hlasov 

a 6 kandidátov, ktorí získali pri hlasovaní v rámci volebného obvodu Levice najvyšší 

počet platných hlasov, ktorých voľba súčasne vyhovuje Stanovám OSBD Levice čl. 70 

bod 4 (o počte zamestnancov družstva v predstavenstve).  

b) Za člena kontrolnej komisie sú zvolení v poradí prví 2 kandidáti , ktorí získali  pri 

hlasovaní v rámci volebného obvodu Levice najvyšší počet platných  hlasov  

a v poradí prvý kandidát , ktorý získal  pri hlasovaní v rámci volebného obvodu Šahy 

a Želiezovce najvyšší počet platných hlasov. 

c) Náhradníkmi za člena  predstavenstva alebo kontrolnej komisie sú zvolení ďalší 

kandidáti nasledujúci  v poradí podľa počtu hlasov po zvolených kandidátoch. Za 

volebný obvod Levice sú zvolení dvaja náhradníci a za volebný obvod Šahy 

a Želiezovce je zvolený jeden náhradník za každý obvod. 

d) Pri rovnosti hlasov je zvolený kandidát, ktorý je na hlasovacom lístku uvedený na 

vyššom mieste. Pri voľbách podľa ods. 1 písm. a/,b/,c/, musia byť splnené podmienky 

uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov. 

 

7. Tajné voľby predsedov orgánov a lokálne volených členov orgánov sa uskutočňujú 

vložením vyplnených hlasovacích lístkov do volebnej urny. Aby sa pre lokálne zvolených 

členov orgánov zabezpečila nadpolovičná väčšina hlasov celého ZD, organizuje sa 

hromadná verejná voľba týchto členov aklamáciou. Rovnako sa postupuje aj pri voľbe 

náhradníkov. 

 

8. Pokiaľ pri hromadných voľbách predsedov PD a KK žiaden z kandidátov nedosiahne 

nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, organizuje sa druhé kolo medzi dvomi 

kandidátmi s najväčším počtom hlasov. Zvolený je kandidát s väčšinou odovzdaných 

platných hlasov. 
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9. Pri lokálnej tajnej voľbe členov PD a KK sú zvolení kandidáti podľa pravidiel uvedených 

v ods.6. Pokiaľ by pri voľbách do PD bol prekročený podiel zamestnancov podľa stanov 

družstva, , členmi orgánov sa stávajú zamestnanci z lokalít v poradí Šahy- Želiezovce- 

Levice, prevyšujúci zamestnanci sa stávajú náhradníkmi.  

 

10. Po tajných voľbách sa zvolení kandidáti potvrdia hromadnou verejnou voľbou 

aklamáciou, ktorá potvrdzuje nadpolovičnou väčšinou hlasov zloženie orgánov PD a KK a 

náhradníkov.  Pri verejnom hlasovaní odovzdá delegát svoj hlas zdvihnutím volebného 

lístka, ktorý má jednotnú úpravu a veľkosť,  je označený pečiatkou OSBD, a je na ňom 

farebne a číslicou vyznačený počet hlasov. 

11. Zapisovateľ, určený predsedom volebnej komisie, vyhotoví v priebehu volieb zápisnicu, 

v ktorej uvedie všetky okolnosti, ktoré sú rozhodné pre platnosť volieb  (spôsob 

hlasovania, čas začatia a ukončenia volieb, počet prítomných delegátov a ich hlasov podľa 

prezenčnej listiny a 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).  Zápisnicu podpisuje volebná komisia. Takto overenú zápisnicu  

z volieb doručí zapisovateľovi ZD.   

12. Zápisnica o voľbách tvorí súčasť zápisnice zhromaždenia delegátov. 

13. Zvoleným kandidátom za členov a náhradníkov do orgánov družstva, výsledok volieb, 

písomne oznámi OSBD Levice do 14 dní po podpísaní zápisnice zo ZD. 

14. Po ukončení volieb a spísaní zápisnice, volebná komisia zapečatí volebné lístky v 

obálkach, podpísaných predsedom volebnej komisie a predsedajúcim schôdze. Volebné 

lístky sa uschovávajú po dobu päť rokov od skončenia volieb až do ukončenia ďalších 

riadnych volieb. Po tomto termíne sa skartujú. 

 

 

Čl. 8 

Zisťovanie výsledkov volieb 

 

Členovia volebnej komisie zisťujú výsledok voľby nasledovne : 

a) pri verejnom hlasovaní spočítajú hlasy odovzdané za jednotlivých kandidátov počas 

hlasovania, 

b) pri  tajnom  hlasovaní   spočítajú  hlasovacie  lístky  vložené  do  volebnej  urny  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 lístky, 

uvedené v Čl. 7 odsek 5, tretia veta. 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 voleného orgánu. V prípade, že delegát 

neodovzdal volebný lístok do volebnej urny, má sa za to, že sa zdržal hlasovania. 

Voľby sú platné, ak si volebný lístok prevzala nadpolovičná väčšina pozvaných 



8 

 

delegátov s nadpolovičným počtom hlasov. Za zvolených vyhlási volebná komisia 

kandidátov, v poradí podľa počtu získaných hlasov podľa Čl. 7 bod 6.  

c) hlasy pri verejnom hlasovaní spočítavajú skrutátori ZD, 

d) výsledky volieb vyhlasuje predseda (podpredseda) volebnej komisie. 
  

Čl. 9 

Ustanovenie predstavenstva 
 

1. Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva konanú bezprostredne po vyhlásení výsledkov 

volieb otvorí a riadi predseda predstavenstva, ktorý z členov PD navrhuje dvoch 

kandidátov na podpredsedov predstavenstva. Podpredsedovia sa volia nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov orgánu.   

 

2. O priebehu ustanovujúcej schôdze sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie výsledok voľby 

podpredsedov. Úradne overený odpis zápisnice a uznesenia je podkladom pre zápis 

nových funkcionárov do obchodného registra. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení 

členovia predstavenstva.  
 

Čl. 10 

Ustanovenie kontrolnej komisie 

Pri ustanovení kontrolnej komisie sa postupuje analogicky podľa článku 9 o ustanovení 

predstavenstva. 

 

 

ČASŤ IV 

 

VOĽBY ORGÁNOV ČLENMI  DRUŽSTVA HLASOVANÍM V RÁMCI ČLENSKEJ 

SAMOSPRÁVY, AJ ICH POVERENÍM MIMO  ČLENSKEJ SAMOSPRÁVY 

Čl. 11 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Na členskej schôdzi samosprávy sa volia tieto orgány: delegát zhromaždenia delegátov 

a jeho náhradník, predseda členskej samosprávy, a prípadne, že sa tak uznesie členská 

schôdza samosprávy aj členovia výboru samosprávy. Voľby sa vykonávajú ako samostatný 

bod programu uznášaniaschopnej členskej schôdze verejným hlasovaním o každom 

kandidátovi osobitne. 

 

2. Každý člen samosprávy má pri hlasovaní 1 hlas na jeden byt a hlasuje osobne. Manželia 

ako spoloční členovia majú jeden hlas a hlasujú spoločne. Ak manželia nehlasujú zhodne, 

je ich hlas neplatný.  

 

3. Kandidáta neprítomného na členskej schôdzi možno zvoliť len v prípade, že pred 

vykonaním volieb prejavil nespochybniteľný súhlas a vôľu vykonávať funkciu písomne.  
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4. Za delegáta zhromaždenia je zvolený kandidát, ktorý pri hlasovaní získal najvyšší počet 

hlasov. To isté platí aj o náhradníkovi delegáta, o predsedovi samosprávy a o členoch 

výboru samosprávy. 

 

5. Z členskej schôdze, na ktorej sa uskutočnili voľby  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 dvaja 

členskou schôdzou zvolení overovatelia. Prílohou zápisnice je prezenčná listina s podpismi 

členov prítomných na členskej schôdzi a program členskej schôdze. 

 

6. Jedno vyhotovenie zápisnice s prílohami doručí predsedajúci členskej schôdze do ôsmich 

dní od konania členskej schôdze predstavenstvu. 

 

7. Člen družstva, ktorý chce byť delegátom, povereným členmi mimo samospráv, požiada 

týchto členov, aby si v zmysle stanov Čl. 32, posledná veta, vyžiadali vydanie potvrdenia 

o svojom členstve v družstve. Keď z potvrdení zistí, že ide o členov, zabezpečí na 

vyplnených tlačivách prílohy č. 5 osvedčenie podpisov poverujúcich členov na obecnom 

úrade alebo u notára. Potvrdenia potom podpíše on aj  jeho poverený náhradník a tlačivá 

doručí do desiatich dní na útvar evidencie bytov, členov a nájomného, kde sa uchovajú po 

dobu piatich rokov. PD do 5 týždňov od doručenia písomne oznámi členovi, v prospech 

ktorého sú poverenia, či previerkou boli alebo neboli zistené závady, a pokiaľ áno, ako ich 

odstrániť. V prípade, že PD v uvedenej lehote neoznámi výsledok previerky, platí, že je 

všetko v poriadku,  delegát má odvtedy všetky práva a povinnosti delegáta, vrátane práva 

na zasielanie materiálov a pozvánok na porady predsedov samospráv a delegátov a na ZD. 

 

 

ČASŤ V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

       Tento volebný poriadok bol schválený Zhromaždením delegátov Okresného stavebného 

bytového družstva Levice dňa 23.5.2019 a týmto dňom nadobúda účinnosť. Zároveň sa ruší 

volebný poriadok zo dňa 22. 9. 2011.   

 

 

 

Prílohy:  

1. Volebné obvody podľa lokalít   

2. Hlasovací lístok pre voľbu predsedu predstavenstva a KK 

3. Hlasovací lístok pre voľbu členov PD a KK 

4. Dotazník k návrhu kandidáta 

5. Tlačivo poverenia delegáta a náhradníka delegáta členmi mimo samospráv  
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/musí byť  aktuálny stav členov v čase volieb!/  

 

Príloha č. 1 

 

Volebné obvody podľa lokalít 

 

 

Levice a obce Bátovce, Bory, Brhlovce, Domadice, Drženice, Horná Seč,  

  Kalná nad Hronom, Krškany, Nová Dedina, Podlužany,  

Pukanec, Santovka, Starý Tekov, Tlmače, Žemberovce          .......... členov 

Šahy  a obce Horné Semerovce, Ipeľský Sokolec, Tupá                       .......... členov 

Želiezovce a obce Kukučínov, Mikula, Pohronský Ruskov, Šárovce,  

Tekovské Lužany, Hronovce             .......... členov 

 

 

Spolu                        .......... členov 
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Príloha č.2 

 

Počet hlasov delegáta: ........... 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

 

PRE VOĽBU PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 

A PREDSEDU KONTROLNEJ KOMISIE 

 

 

VOLEBNÉ KOLO:       1             2    

    

/aktuálne kolo označiť krížikom/ 

  

Označuje sa  1  kandidát         

    

 

Kandidáti na predsedu predstavenstva: 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

6. ......................................... 

 

Kandidáti na predsedu kontrolnej komisie: 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

6. ......................................... 
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     Príloha č.3 

 

Počet hlasov delegáta: .......... 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

PRE VOĽBU ČLENOV PREDSTAVENSTVA 

A KONTROLNEJ KOMISIE 

 

  

LOKALITA: ................... 

 

POČET VOLENÝCH ČLENOV PREDSTAVENSTVA DRUŽSTVA Z LOKALITY: ...... 

 

               

Kandidáti predstavenstva Z LOKALITY: 

  

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

6. ......................................... 

7. ......................................... 

8. ......................................... 

 

POČET VOLENÝCH ČLENOV KONTROLNEJ KOMISIE: 

 

Kandidáti kontrolnej komisie: 

 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

 

 

 



13 

 

Príloha č. 4 
  *nehodiace sa škrtnúť        

NÁVRH NA KANDIDÁTA 

NA FUNKCIU V ORGÁNOCH  OSBD LEVICE 

 

Orgán* :  PREDSTAVENSTVO   KONTROLNÁ KOMISIA  

 

Volebný obvod* :  Levice, Šahy, Želiezovce 

         

Navrhovaná funkcia:   člen        predseda  

 

Meno a priezvisko, titul: .............................................................................. 

Rok narodenia: ............................................................................................. 

Najvyššie vzdelanie: .................................................................................... 

v špecializácii: ............................................................................................. 

Súčasná funkcia v zamestnaní: .................................................................... 

so zameraním na: ......................................................................................... 
 

Výpočet funkcií v orgánoch OSBD v poslednom volebnom období*: 

         Potvrdenie OSBD* 

Člen výboru členskej samosprávy     áno  nie  

Predseda výboru členskej samosprávy    áno  nie 

Delegát  ZD        áno  nie 

Člen   PD KK         áno  nie 

Podpredseda  PD  KK       áno  nie 

    

Ďalšie údaje na podporu kandidatúry (uviesť aj odborné a riadiace schopnosti a skúsenosti): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................(v prípade väčšieho rozsahu píšte na druhú stranu prílohy 4) 

Dňa ................ meno navrhovateľa ................................................ Podpis ................................. 

Prehlásenie:   

a) čestne prehlasujem, že som ochotný vykonávať navrhovanú funkciu 

b) čestne prehlasujem, že navrhovaná funkcia nie je v rozpore s kritériami nezlučiteľnosti 

funkcii podľa obchodného zákonníka a Stanov OSBD Levice 

c) čestne prehlasujem, že som právne bezúhonný a nemám záznam v registri trestov SR 

/po zvolení treba doložiť výpisom z obchodného registra alebo živnostenského registra 

a výpisom z registra trestov/ 

 

V ........................... dňa .....................   ............................. 

         podpis kandidáta  
Informácie OSBD /člena VČS, ak nemá inú funkciu hodnotí predseda  VČS 

1/*Je evidovaný nedoplatok viac ako 166,- €, ktorý trval viac ako 3 mesiace za posledných  

     5 rokov        áno   nie 

 

V Leviciach dňa.................. meno ............................................................... podpis ................................... 
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Súčasť Prílohy č. 4  

Informovanie o spracovaní osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

Účel spracovania: Voľby do orgánov OSBD Levice v súlade s volebným poriadkom 

Právny základ: Obchodný zákonník, Stanovy OSBD Levice 

Oprávnený záujem: zabezpečenie riadneho priebehu volieb do orgánov družstva 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu a 5 rokov podľa 

registratúrneho poriadku 

 

 

    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 

zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že 

bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 

neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa 

osobné údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

• Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným 

údajom a právo na ich opravu. 

• Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 

alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu 

na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 
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Príloha č.5 
 

TLAČIVO  POVERENIA  DELEGÁTA  ZD A NÁHRADNÍKA DELEGÁTA   

ČLENOM  MIMO  SAMOSPRÁVY 

 

 
 

Ja, člen OSBD Levice, bývajúci v dome bez samosprávy: 

 

Meno a priezvisko, titul:............................................................................................................. 

Dátum narodenia : ..................................................................................................................... 

Adresa bydliska :......................................................................................................................... 

 

poverujem týmto člena OSBD Levice, pána /pani : 

 

Meno a priezvisko, titul:............................................................................................................. 

Dátum narodenia : ..................................................................................................................... 

Adresa bydliska :......................................................................................................................... 

 

aby ma zastupoval ako delegát Zhromaždenia delegátov OSBD Levice v roku .............. 

 

 

Súčasne poverujem ako náhradníka delegáta člena OSBD Levice, pána /pani : 

 

Meno a priezvisko, titul : .................................................................... 

Dátum narodenia : .............................................................................. 

Adresa bydliska : .................................................................................  

 

V .............................................. dňa ......................                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        

                                                                                  .................................................................. 

                                                                                                  podpis poverujúceho člena OSBD Levice 

 

Prehlásenie: čestne prehlasujem, že som ochotný vykonávať uvedenú funkciu a že poverenie 

prijímam. 

 

...............................................                                               ................................................. 

 podpis povereného delegáta                                                podpis povereného náhradníka                                                                

                                                      

 

Príloha : Potvrdenie o členstve poverujúceho člena v OSBD Levice 
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Súčasť Prílohy č. 5  

Informovanie o spracovaní osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Okresné stavebné bytové družstvo Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

 

Účel spracovania: Zhromaždenie delegátov OSBD Levice 

Právny základ: Obchodný zákonník, Stanovy OSBD Levice 

Oprávnený záujem: zabezpečenie riadneho konania Zhromaždenia delegátov 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu a 5 rokov podľa 

registratúrneho poriadku 

 

 

    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 

zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že 

bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 

neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa 

osobné údaje spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

• Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným 

údajom a právo na ich opravu. 

• Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 

alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu 

na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

mailto:zodpovednaosoba@somi.sk

