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

VOLEBNÝ PORIADOK 
 

pre voľby do orgánov Bytového družstva so sídlom v Trnave 
 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Volebný poriadok družstva schvaľuje zhromaždenie delegátov. Volebný poriadok upravuje podmienky, 

spôsob a priebeh volieb do orgánov družstva: zhromaždenia delegátov, predstavenstva, kontrolnej 
komisie a voľbu predsedu predstavenstva a kontrolnej komisie. Volebný poriadok upravuje spôsob 
kreácie a kompetencie volebnej komisie a volebných výborov. 
 

2. Základné ustanovenia o orgánoch družstva,  ich druhy, zloženie, zodpovednosť a právomoc upravujú 
stanovy a volebný poriadok družstva.  

 
3. V prípade, ak pre niektoré otázky nebude priamo ustanovený postup vo volebnom poriadku, spravujú 

sa tieto postupy ustanoveniami volebného poriadku, ktoré upravujú otázky obsahom aj účelom im 
najbližšie, pričom ustanovenia platných právnych predpisov a platných stanov družstva nesmú byť po-
rušené. 

 
4. Voľby delegátov na zhromaždenie delegátov sa konajú na volebných výboroch zasadajúcich pre jed-

notlivé volebné obvody na základe všeobecného, rovného volebného práva verejným hlasovaním.  
 

5. Voľby členov predstavenstva, kontrolnej komisie  a volebnej komisie sa konajú na zhromaždení dele-
gátov na základe všeobecného, rovného volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. 

 
 

Článok 2 
Volebné právo 

 
1. Právo voliť  a byť volení do orgánov družstva  majú výlučne len členovia družstva.  
 
2. Za člena predstavenstva alebo za člena kontrolnej komisie môže byť zvolený len bezúhonný člen 

družstva starší ako 18 rokov, ktorý má spôsobilosť na právne úkony a ktorý si zodpovedne plní členské 
povinnosti. Funkcie člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné a 
súčasne je medzi členmi predstavenstva a členmi kontrolnej komisie vylúčený aj príbuzenský vzťah. 
Člen predstavenstva a kontrolnej komisie nesmie byť zamestnancom družstva, ani členom iných 
orgánov družstva. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie musia spĺňať predpoklady v zmysle čl. 
25 stanov.  

 
3. Pre účely volieb delegátov na zhromaždenie delegátov predstavenstvo určuje  volebné obvody, ktoré 

sú vytvorené proporcionálne podľa počtu členov družstva  s bytom vo volebnom obvode s ohľadom na 
počet všetkých členov družstva tak, aby bol zachovaný približne rovnaký počet členov v každom 
volebnom obvode, s prihliadnutím na aktuálny počet členov družstva v čase tvorby volebných 
obvodov; každý volebný obvod volí hlasovaním na volebnom výbore príslušného volebného obvodu 
delegátoch zastupujúcich členov družstva z volebného obvodu na zhromaždení delegátov, volí zároveň  
kandidátov do funkcie členov predstavenstva a  kandidátov do funkcie členov kontrolnej komisie, 
pričom počet delegátov a  kandidátov určuje predstavenstvo podľa aktuálnej členskej základne. 

 
4. Ak z volebného obvodu neprejaví nikto záujem vykonávať funkciu delegáta do ZD, prípadne 

kandidovať za člena P-BD alebo KK, záujmy členov  tohto obvodu budú reprezentovať členovia 
orgánov  z iných volebných obvodov. 

 
Článok 3 

Volebná komisia 
 
1. Volebná komisia vykonáva organizáciu volieb do orgánov družstva, vykonáva dohľad nad priebehom 

volieb, zostavuje kandidačné listiny, skúma splnenie predpokladov kandidátov na výkon funkcie 
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v zmysle platných právnych predpisov a stanov družstva a rozhoduje o prihláškach kandidátov do 
orgánov družstva.  
 

2. Volebnú komisiu tvoria 5 členov, ktorých volí predstavenstvo družstva na 5 ročné funkčné obdobie. 
Volebná komisia pracuje po dobu celého funkčného obdobia.  

 
3. Volebná komisia zo svojich členov zvolí predsedu volebnej komisie. O spôsobe voľby rozhoduje 

volebná komisia. 
 
4. Prvé zasadnutie volebnej komisie zvoláva predstavenstvo družstva, ktoré poverí jeho riadením člena 

predstavenstva až do zvolenia jej predsedu. 
 

5. Ak sa volebná komisia stane nefunkčná, napr. z dôvodu odstúpenia, alebo úmrtia jej členov, predsta-
venstvo družstva zvolí alebo doplní členov volebnej komisie, a to na najbližšom zasadnutí  predstaven-
stva. Funkčné obdobie takto doplnenej volebnej komisie uplynie tak, ako by uplynulo funkčné obdobie 
volebnej komisie, ktorá sa stala nefunkčnou. 

 
6. Funkčné obdobie volebnej komisie sa predlžuje do doby uskutočnenia úspešnej voľby orgánov v zmysle 

čl. 1 ods. 1 Volebného poriadku  a končí sa ich zvolením, ako aj zvolením členov novej volebnej komi-
sie pre ďalšie funkčné obdobie, vyhotovením protokolov o voľbách týchto orgánov a odovzdaním pro-
tokolov ako prílohy k zápisnici zo zhromaždenia delegátov družstva. 

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

listinu určené stanovami družstva a týmto volebným poriadkom, prijíma pripomienky a otázky k 
predloženým návrhom a podáva vysvetlenia. 

 
8. Volebná komisia kontroluje splnenie podmienok uvedených  v stanovách družstva a v tomto volebnom 

poriadku. 
 

Článok 4 
Vyhlásenie volieb a kandidatúra do orgánov družstva 

 
1. Voľby do orgánov družstva vyhlasuje Predstavenstvo družstva a určí termín konania volieb najneskôr 

180 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa zverejňuje vo webovom sídle družstva.  
 

2. Do orgánov družstva má právo kandidovať len člen družstva, ktorý spĺňa predpoklady v zmysle čl. 2 
ods. 2 Volebného poriadku a čl. 25 Stanov. Člen družstva, ktorý kandiduje do orgánov družstva musí 
doručiť družstvu písomnú prihlášku najneskôr 60 dní pred konaním volieb, ktorá musí obsahovať: 

a) Meno a priezvisko kandidáta 
b) Adresu trvalého pobytu kandidáta a adresu bytu v správe družstva 
c) Dátum narodenia kandidáta 
d) Označenie orgánu družstva, do ktorého kandiduje 
e) Doklad o bezúhonnosti 
f) Dĺžku členstva v družstve 

 
3.  V prípade, ak nie je prihlásený potrebný počet kandidátov na delegátov do zhromaždenia delegátov, 

členov predstavenstva,  členov kontrolnej komisie, návrhy na kandidátov na delegátov do zhromažde-
nia delegátov, členov predstavenstva,  členov kontrolnej komisie, má právo predkladať každý člen 
družstva aj priamo na volebnom výbore pokiaľ spĺňa predpoklady v zmysle čl. 2 ods. 2 Volebného po-
riadku a čl. 25 Stanov.  

 
4. Volebná komisia spracuje riadne doručené prihlášky, ktoré spĺňajú obsahové náležitosti podľa čl. 4 ods. 

2 Volebného poriadku a vyhotoví kandidátnu listinu. Kandidátnu listinu zverejní volebná komisia 
najneskôr 14 dní pred konaním volieb vo webovom sídle družstva. Kandidátna listina môže byť 
doplnená aj na volebnom výbore, pokiaľ svoju kandidatúru ohlási na začiatku volebného výboru po 
výzve volebnej komisie na doplnenie kandidačných listín. 

 
5. Predstavenstvo  družstva má sedem (7) členov a troch (3) náhradníkov, za náhradníkov sa považujú 

prvý traja nezvolení kandidáti do predstavenstva, ktorý dosiahli najvyšší počet odovzdaných hlasov pri 
voľbe aktuálneho predstavenstva. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu hlasov, náhradníkom je 
kandidát podľa dlhšieho členstva v družstve. 
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6.  Kontrolná komisia má troch (3) členov a dvoch (2) náhradníkov, za náhradníkov sa považujú prvý dvaja 
nezvolení kandidáti do kontrolnej komisie, ktorý dosiahli najvyšší počet odovzdaných hlasov pri voľbe 
aktuálnej kontrolnej komisie. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu hlasov, náhradníkom je kandidát 
podľa dlhšieho členstva v družstve. 

 
Článok 5 

Volebný výbor a voľby delegátov  
 
1. Volebný výbor je orgán tvorený členmi družstva s bytom  na území mesta/alebo obce, ktoré spadajú 

do volebného obvodu príslušného volebného výboru v zmysle článku 2 ods. 3 volebného poriadku, 
pričom hranice volebného obvodu určuje volebná komisia s prihliadnutím na počet členov, ktorý musí 
byť pre každý volebný obvod približne rovnaký. Volebný výbor volí delegátov na Zhromaždenie 
delegátov na 5 ročné obdobie podľa  článku 2 ods. 3 volebného poriadku, kandidátov do 
predstavenstva a kontrolnej komisie a to verejným hlasovaním. 
  

2. Volebný výbor zvoláva volebná komisia a zasadnutie volebného výboru a organizáciu riadi volebná 
komisia alebo jej člen. Volebný výbor zasadá najneskôr 30 dní pred konaním volieb.. 

 
3. Volebná komisia alebo jej člen predkladá volebnému výboru kandidátnu listinu delegátov na 

zhromaždenie delegátov, kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie  na začiatku volebného 
výboru, pričom zohľadní počet volených delegátov uvedených v článku 2 ods. 3 tohto volebného 
poriadku, zároveň organizačne zabezpečuje priebeh volieb volebných výborov a zisťuje výsledky 
volieb volebných výborov. 

 
4. V prípade, ak nie je prihlásený potrebný počet kandidátov na delegátov do zhromaždenia delegátov, 

členov predstavenstva,  členov kontrolnej komisie, volebná komisia  na začiatku volebného výboru 
vyzve prítomných členov na doplnenie kandidátov v zmysle čl. 4 ods. 3 a 4 Volebného poriadku.  

 
 

5. Na priebeh hlasovania a sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov dohliada volebná komisia v súlade 
s článkom 8 ods. 2 a 3 volebného poriadku. 

 
6. Volebný výbor zvolí príslušný počet delegátov v súlade s článkom 2 ods. 3 tohto volebného poriadku, 

príslušný počet kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie v súlade s článkom 4 ods. 5 a 6 
tohto volebného poriadku nadpolovičnou väčšinou prítomných členov družstva. 

 
Článok 6 

Zhromaždenie delegátov 
 

1. Volebná komisia predkladá zhromaždeniu delegátov kandidátne listiny najmenej 8 dní pred konaním 
zhromaždenia delegátov kandidátov, na voľby za členov predstavenstva a kontrolnej komisie, 
podľa článku 2 ods. 3 tohto volebného poriadku pre jednotlivé orgány v zmysle  v článku 4 ods. 5 a 6 
tohto volebného poriadku a zabezpečuje priebeh volieb a zisťuje ich výsledky. 

 
2. V kandidátnej listine sa v abecednom poradí uvedie meno, priezvisko, titul, vek kandidáta a dĺžka 

jeho členstva v družstve. Kandidátne listiny obsahujú vyšší počet kandidátov, ako je počet členov 
volených do predstavenstva alebo do kontrolnej komisie. 
 

3. Hlasovacie lístky, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú hlasovania na zhromaždení delegátov sú 
zostavené v abecednom poradí, pričom na každom hlasovacom lístku bude uvedené označenie orgánu, 
ktorého volieb sa hlasovací lístok týka, s uvedeným maximálneho počtu hlasov, ktoré môže delegát na 
zhromaždení delegátov zakrúžkovať.  

 
4. Hlasovacie lístky kandidátov do orgánov družstva obdržia delegáti platne zvolení na volebných 

výboroch zapísaní do zoznamu delegátov pri prezencií trvajúcej hodinu  pred zasadnutím 
zhromaždenia delegátov. Každý člen potvrdí prijatie hlasovacieho lístka podpisom na prezenčnej 
listine zhromaždenia delegátov. 

 
Článok 7 

Vykonanie volieb 
 

1.  Voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ako aj náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej 
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komisie, prebiehajú na zhromaždení delegátov v kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie 
týchto orgánov. 

 
2.  Ak náhradníkov niet, doplňujúce voľby do predstavenstva alebo do kontrolnej komisie sa zaradia do 

programu najbližšieho zhromaždenia delegátov po vzniku právnej skutočnosti, ktorá má za následok 
potrebu doplňujúcich volieb do orgánu družstva. 

 
Článok 8 

Voľby verejným hlasovaním 
 

1) Zhromaždenie delegátov ako celok hlasuje o každom  kandidátovi osobitne, v abecednom poradí. 
Voľby, vykonávané verejným hlasovaním organizuje a riadi predsedajúci Zhromaždenia delegátov alebo 
volebná komisia. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje spôsobom zdvihnutia ruky. 
 

Článok 9 
Voľby tajným hlasovaním 

 
1. Volebná  komisia predloží delegátom kandidátne listiny s menami navrhnutých kandidátov v 

abecednom poradí. Voľby riadi volebná komisia. Delegáti hlasujú prostredníctvom vopred vytlačenej 
kandidátnej listiny a jej vložením do volebnej urny. 

 
2. Úprava kandidátnej listiny sa vykoná tak, že meno kandidáta, za ktorého delegát hlasuje, zakrúžkuje. 

Platný je len taký hlas delegáta, ktorý zakrúžkuje najviac taký počet kandidátov, aký počet má byť do 
predstavenstva a kontrolnej komisie zvolený podľa článku 4 ods. 5 a 6 tohto Volebného poriadku. 
V prípade doplňujúcich volieb sa na hlasovacej listine vyznačí len počet členov, ktorý majú byť 
doplnený do orgánu. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali hlasov prítomných delegátov. Pri rovnosti 
hlasov viacerých kandidátov rozhodne dĺžka členstva v družstve. 

 
3. Členovia volebnej komisie  zisťujú výsledok volieb, a to nasledovne: 
 

a) Po hlasovaní spočítajú hlasovacie lístky vložené do volebnej urny a porovnajú ich počet s počtom 
lístkov vydaných na hlasovanie a s počtom prítomných podľa prezenčnej listiny ako aj s počtom 
účastníkov ZD overených mandátnou komisiou. 

 
b) Ako neplatné vyradí volebný výbor tie hlasovacie lístky, na ktoré hlasujúci pripísal ďalšieho 

kandidáta, prípadne zakrúžkuje  viac kandidátov, ako má byť do predstavenstva a kontrolnej 
komisie zvolených podľa článku 4 ods. 5 a 6 tohto Volebného poriadku. 

 
c) Hlasovací lístok je platný, keď hlasujúci zakrúžkuje najviac taký počet kandidátov, aký počet má 

byť do predstavenstva a kontrolnej komisie zvolený podľa článku 4 ods. 5 a 6 tohto Volebného 
poriadku a nepripísal namiesto nich iných kandidátov. V prípade doplňujúcich volieb ak, hlasujúci 
zakrúžkoval najviac taký počet kandidátov, aký počet má byť do predstavenstva a kontrolnej 
komisie doplnený a nepripísal namiesto nich iných kandidátov. 
 

Článok 10 
Voľby v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu 

 

1. Zhromaždenie delegátov sa môže uskutočniť  v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu 
korešpondenčným hlasovaním alebo elektronickými prostriedkami; podmienky rozhodovania určí 
predstavenstvo v súlade so Stanovami a Volebným a rokovacím poriadkom, pričom sa nepoužijú 
ustanovenia Stanov a Volebného a rokovacieho poriadku, ktoré sú neaplikovateľné na priebeh 
korešpondenčného hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

 
Článok 11 

Výsledky volieb 
 

1.  Za zvolených vyhlási volebná komisia kandidátov v zmysle rokovacieho poriadku a volebného poriadku, 
ktorí dosiahli najvyšší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa rozhoduje podľa dĺžky členstva 
v družstve.. Za náhradníkov do predstavenstva sa považujú prví traja nezvolení kandidáti do 
predstavenstva, ktorý dosiahli najvyšší počet odovzdaných hlasov pri voľbe aktuálneho predstavenstva. 
Za náhradníkov do kontrolnej komisie sa považujú prví dvaja nezvolení kandidáti do kontrolnej 
komisie, ktorý dosiahli najvyšší počet odovzdaných hlasov pri voľbe aktuálnej kontrolnej komisie.  
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2. Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku hlasovania vo dvoch vyhotoveniach zápisnicu. 

 Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. Písomné vyhotovenie zápisnice je podkladom pre 
zápis zmien  do Obchodného registra. 

 
3. Zápisnica obsahuje najmä tieto údaje: 
 a) deň konania volieb 
 b) počet delegátov 
 c) počet vydaných hlasovacích lístkov /len pri tajnom hlasovaní/ 
 d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov /len pri tajnom hlasovaní/ 
 e) počet neplatných hlasovacích lístkov /len pri tajnom hlasovaní/ 
 f) počet hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
 g) stručný obsah pripomienok a námietok, odovzdaných volebnej komisii a rozhodnutia volebného 

výboru 
 h) mená a priezviská úspešne zvolených kandidátov a náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej 

komisie. 
 

Článok 13 
Voľba predsedu predstavenstva 

 
1. Voľba predsedu predstavenstva prebieha v súlade s článkom 23 Rokovacieho poriadku.  

 
Článok 14 

 
Voľba predsedu kontrolnej komisie 

 
1. Voľba predsedu kontrolnej komisie prebieha v súlade s článkom 27 Rokovacieho poriadku 

 
Článok 14 

 
1. Hlasy pri verejnom hlasovaní spočítava volebná komisia, ktorá  overuje hlasy pri uskutočnení 

hlasovania. 
 
2. Výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili verejným hlasovaním, vyhlasuje predsedajúci Zhromaždenia 

delegátov  po uskutočnení jednotlivých volieb. Výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili tajným hlasovaním 
vyhlasuje volebná komisia. 

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Doterajší volebný poriadok orgánov družstva z roku 2012 sa zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti 
nového volebného poriadku. 
 

2. Tento volebný poriadok bol schválený Zhromaždením delegátov dňa 11.11.2021, podľa ktorého  sa 
budú riadiť voľby do orgánov družstva v nasledujúcich rokoch. 

 
3. Záväzný výklad Volebného poriadku Bytového družstva so sídlom v Trnave patrí do pôsobnosti 

predstavenstva družstva. 


