
 

Vážená delegátka,  vážený delegát

dňa 17.5.2021 bolo ukončené  písomné hlasovanie členov BD Trnava, týkajúce sa voľby
Zhromaždenia delegátov BD so sídlom 
Výsledky volieb - členovia ZD. 

Zvolení delegáti sú  oprávnení voliť členov

Z dôvodu  pandemickej situácie, 
1.6.2021 do 15.6.2021 prebieha ďalšie kolo písomného hlasovania a
a členov Kontrolnej komisie.  

Z  13 kandidátov do Predstavenstva BD

Delegáti za Trnavu volia 4 členov predstavenstva, delegáti za Hlohovec volia 2 členov predstavenstva 
a delegáti za Vrbové volia 1 člena predstavenstva.

Zo 4 kandidátov do Kontrolnej komisie BD

Členovia budú vybraní podľa najvyššieho počtu hlasov
náhradníkmi 

Osobná prezentácia kandidátov 
delegátom charakteristiky kandidátov, do ktorých sme nijako nezasahovali a na volebných lístkoch 
sme uviedli  autentické znenie, uvedené kandidátmi vo svojich prihláškach. 

Delegáti si zároveň pri voľbe členov predstavenstva a
komisie. Členovia zvolených komisií
prítomnosti prípravnej komisie k
výsledky volieb. 

 

Celkové výsledky volieb, ako aj výsledky voľby predsedu Predstavenstva a

komisie, prípadne aj podpredsedov

zverejnené na webovej stránke 

 

 

 

 

 

 

Bytové družstvo so sídlom v Trnave 
Ludvika van Beethovena č. 26 
917 08 Trnava 

vážený delegát, 

písomné hlasovanie členov BD Trnava, týkajúce sa voľby
Zhromaždenia delegátov BD so sídlom v Trnave.  Zoznam zvolených delegátov je zverejnený v časti 

voliť členov   Predstavenstva  a  Kontrolnej komisie

 naďalej nie je možné uskutočniť voľby prezenčnou formou. Preto od 
1.6.2021 do 15.6.2021 prebieha ďalšie kolo písomného hlasovania a to voľba členov predstavenstva 

13 kandidátov do Predstavenstva BD -Trnava zvolia delegáti 7 členov. 

4 členov predstavenstva, delegáti za Hlohovec volia 2 členov predstavenstva 
delegáti za Vrbové volia 1 člena predstavenstva. 

4 kandidátov do Kontrolnej komisie BD -Trnava zvolia delegáti 3 členov.  

Členovia budú vybraní podľa najvyššieho počtu hlasov.  Kandidáti s nižším počtom hlasov sa stanú 

Osobná prezentácia kandidátov by bola najvhodnejšia, ale keďže to nebolo možné
teristiky kandidátov, do ktorých sme nijako nezasahovali a na volebných lístkoch 

uvedené kandidátmi vo svojich prihláškach.  

Delegáti si zároveň pri voľbe členov predstavenstva a KK volia aj členov mandátovej a
. Členovia zvolených komisií po ukončení písomného hlasovania  na spoločnom zasadnutí,

prítomnosti prípravnej komisie k voľbám, ako aj právnika z Advokátskej kancelárie,  vyhodnotia 

Celkové výsledky volieb, ako aj výsledky voľby predsedu Predstavenstva a predsedu Kontrolnej 

komisie, prípadne aj podpredsedov, zvolených novými členmi na ustanovujúcej schôdzi, budú 

zverejnené na webovej stránke www.bd-trnava.sk do 30.6.2021. 

Trnave  

písomné hlasovanie členov BD Trnava, týkajúce sa voľby  delegátov do 
Zoznam zvolených delegátov je zverejnený v časti 

Kontrolnej komisie  BD -Trnava.   

ľby prezenčnou formou. Preto od 
to voľba členov predstavenstva 

4 členov predstavenstva, delegáti za Hlohovec volia 2 členov predstavenstva 

nižším počtom hlasov sa stanú 

možné,   zaslali sme 
teristiky kandidátov, do ktorých sme nijako nezasahovali a na volebných lístkoch 

KK volia aj členov mandátovej a volebnej 
ukončení písomného hlasovania  na spoločnom zasadnutí, za 

skej kancelárie,  vyhodnotia 

predsedu Kontrolnej 

ovými členmi na ustanovujúcej schôdzi, budú 


