
Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom

ROKOVACÍ PORIADOK

zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva
v Žiari nad Hronom.

Zhromaždenie delegátov stavebného bytového družstva podľa stanov stavebného bytového družstva 
schválilo tento svoj rokovací poriadok.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1.  Rokovací  poriadok  zhromaždenia  delegátov  upravuje  podrobnosti  o  rokovaní  a  rozhodovaní 
zhromaždenia delegátov.

2.  Základné  ustanovenia  o  zhromaždení  delegátov,najmä  jeho  právomoc,  zodpovednosť,  funkčné 
obdobie, spôsobilosť rokovať a uznášať sa upravujú stanovy vo svojej štvrtej časti.

Článok 2
Zvolanie zhromaždenia delegátov

Písomná pozvánka na zasadanie zhromaždenia delegátov musí byť zaslaná delegátom najmenej 
10 dní pred termínom zasadnutia. V pozvánke sa uvádza najmä deň a miesto konania zhromaždenia 
delegátov  a  návrh  programu  rokovania.  K  pozvánke  sa  pripájajú  nevyhnutné  písomné  podkladové 
materiály určené predstavenstvom družstva. Výnimočne možno písomné materiály zaslať dodatočne, 
alebo ich predložiť pred otvorením rokovania zhromaždenia delegátov.

Článok 3
Určenie počtu delegátov

Počet  delegátov  na  zhromaždenie  delegátov  bol  stanovený  podľa  pomerného  zastúpenia 
jednotlivých  členských  samospráv  /členská  samospráva  =  základná  členská  schôdza  príslušného 
domu/, a to  do 100 členov vrátane  1 delegát  a na každých i začatých 100 členov 1 delegát.

Článok 4
Rokovanie zhromaždenia delegátov

1. Rokovanie zhromaždenia delegátov otvorí poverený člen predstavenstva a ako prvý bod rokovania dá 
schváliť program a predsedajúceho schôdze zhromaždenia delegátov. Predsedajúcim schôdze môže byť 
aj člen predstavenstva stavebného bytového družstva alebo kontrolnej komisie.

2.  V  schválenom programe  musí  byť  vždy  ako  prvý  bod  po  otvorení  voľba  mandátovej  komisie, 
zapisovateľov,  overovateľov  zápisnice  a  skrutátorov,  prípadne  iných  pomocných  orgánov 
zhromaždenia  delegátov  a  ako  druhý  bod  správa  mandátovej  komisie  o  uznášaniaschopnosti 
zhromaždenia delegátov.

3. Ďalší priebeh rokovania riadi zvolený predsedajúci, alebo pracovné predsedníctvo,  z ktorého 
jeden člen môže viesť celú, alebo len časť schôdze.



Článok 5
1. K zaisteniu svojho riadneho priebehu volí  zhromaždenie delegátov  z radov delegátov pracovné 
komisie. Vždy volí komisiu mandátovú, návrhovú a dvoch overovateľov zápisnice.

2. Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zastupovať členské samosprávy, podáva správu o 
počte  prítomných  delegátov  a  overuje  uznášaniaschopnosť  zhromaždenia  delegátov.  Pre  volebnú 
komisiu, ak je ustanovená, pripravuje zoznam delegátov oprávnených voliť.

3. Návrhová komisia pripravuje návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov, vychádzajúci z obsahu 
rokovania, návrhov delegátov a z diskusných vystúpení.

4. Ak má zhromaždenie delegátov vykonať voľby, ustanoví tiež volebnú komisiu,  jej  úlohy stanoví 
volebný poriadok schválený zhromaždením delegátov.

5. Návrh na zloženie komisií predkladá predsedajúci zhromaždenia delegátov. Činnosť komisie riadi 
predseda zvolený komisiou z radov jej členov. Komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov za 
prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

6. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis overujú všetci členovia komisie svojim vlastnoručným 
podpisom.

Článok 6

1. K prejednávanému bodu programu vystúpi s odôvodnením spravidla člen predstavenstva stavebného 
bytového družstva. Môže ho však uviesť aj ďalší ním poverený odborný pracovník družstva, alebo člen 
iného orgánu družstva, ktorý tento bod predkladá.

2. Do diskusie sa delegáti a účastníci zhromaždenia delegátov s hlasom poradným môžu hlásiť písomne 
pred  zahájením  rokovania,  alebo  v  jeho  priebehu.  Pri  otvorení  diskusie  predsedajúci  oznámi 
prihlásených účastníkov a udeľuje im slovo spravidla v poradí prihlášky. Kto nie je pri udelení slova 
prítomný, stráca poradie.

3.  Osoba,  ktorá  je  oprávnená  zúčastniť  sa  rokovania  zhromaždenia  delegátov  družstva  s  hlasom 
poradným, /  členovia zvolených orgánov, vedúci pracovníci družstva, hostia atď.  /  sa môže tiež 
vyjadrovať k prerokovaným materiálom. Toto vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie.

4. Zhromaždenie delegátov sa môže uzniesť na rečníckej lehote, nie však kratšej ako 5 minút.

Článok 7

1. V priebehu diskusie sa delegát môže prihlásiť o slovo faktickou poznámkou. Slovo mu bude udelené 
neodkladne po skončení prebiehajúceho diskusného príspevku.

2. Faktickú poznámku je možné predniesť len k referátu, alebo diskusnému príspevku, ktorý bol práve 
prednesený,  a  to  po  jeho  ukončení.  Za  faktickú  poznámku  sa  považuje  i  procedurálny  návrh 
týkajúci sa spôsobu prejednávania niektorého bodu programu rokovania.

3. Prednesenie faktickej poznámky nesmie prekročiť jednu minútu.

4. Ak nejde o faktickú poznámku, alebo ak prekročí rečník lehotu podľa ods. 3, predsedajúci mu 
môže odobrať slovo.



Článok 8

So súhlasom predsedajúceho sa môže zúčastniť diskusie tiež pozvaný hosť.

Článok 9

1.  Rečník  má  hovoriť  k  prejednávanej  veci.  Ak  sa  od  nej  odchyľuje,  predsedajúci  na  to  rečníka 
upozorní.

2.  Ak  neviedlo  upozornenie  k  náprave,  môže  predsedajúci  rečníkovi  odobrať  slovo,  pokiaľ 
zhromaždenie delegátov nerozhodne inak.

3. Ak prekročí rečník rečnícku lehotu, na ktorej sa uznieslo zhromaždenie delegátov predsedajúci mu po 
predchádzajúcom upozornení môže taktiež odobrať slovo, pokiaľ zhromaždenie delegátov nerozhodne 
inak.

Článok 10

Rečníci môžu v diskusii prednášať k prejednávaným otázkam pozmeňovacie, alebo doplňovacie návrhy. 
Majú  sa  vzťahovať  k určitej  veci  prejednávaného  návrhu a  má  z  nich  byť  zrejmé,  na čom sa  má 
zhromaždenie delegátov uzniesť. Predsedajúci môže rečníka požiadať, aby spresnil svoj návrh.

Článok 11

1. Ak v diskusii vystúpili všetci, ktorí sa do nej prihlásili, predsedajúci diskusiu ukončí. Diskusia môže 
byť uznesením zhromaždenia delegátov ukončená aj skôr.

2.  Ak  to  vyžaduje  prejednávaná  záležitosť,  môže  predsedajúci  po  skončení  diskusie  udeliť  slovo 
predkladateľovi návrhu.

Článok 12
Hlasovanie

1. O predložených návrhoch rozhoduje zhromaždenie delegátov hlasovaním. Pred hlasovaním upozorní 
predsedajúci , že bude prikročené k hlasovaniu. Ďalej vyzve skrutátorov, aby zistili a oznámili počet 
prítomných delegátov zhromaždenia delegátov.  Rovnako sa postupuje, ak je prijímané uznesenie na 
záver rokovania zhromaždenia delegátov.

2. Každý delegát zhromaždenia delegátov má jeden hlas.

Článok 13

Zhromaždenie  delegátov  je  spôsobilé  rokovať  a  uznášať  sa,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina 
delegovaných zástupcov členských samospráv - delegátov, pokiaľ Stanovy,  alebo rokovací poriadok 
nestanovujú niečo iné.

Článok 14

1. Hlasuje sa verejne, spravidla zdvihnutím mandátu, ak sa zhromaždenie delegátov neuznesie inak.

2. Hlasuje sa vždy najskôr o prednesených protinávrhoch, počnúc posledným protinávrhom.



Článok 15

1. Na platnosť uznesenia zhromaždenia delegátov o schválení Stanov družstva, ich zmien, uznesenia o 
splynutí, rozdelení alebo premene družstva na inú formu obchodnej spoločnosti, a uznesení o zvýšení 
alebo  znížení  zapisovaného  základného  imania  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých 
delegátov.

2. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

Článok 16

Po  skončení  hlasovania  predsedajúci  vyhlási  výsledok  hlasovania,  oznámi  počet  hlasov 
odovzdaných pre návrh, proti nemu, počet delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania, poprípade počet tých 
delegátov, ktorí napriek tomu, že boli prítomní, sa hlasovania nezúčastnili.

Článok 17
Zápis o rokovaní zhromaždenia delegátov

1. O každom rokovaní zhromaždenia delegátov sa vyhotovuje zápis, v ktorom sa musí uviesť, kedy a 
kde sa zhromaždenie delegátov konalo, aký bol schválený program, kto riadil schôdzu, koľko delegátov 
bolo prítomných, kto sa zúčastnil diskusie, aké rozhodnutia boli prijaté a aký bol výsledok hlasovania.

2.  Zápis  z  rokovania  zhromaždenia  delegátov  podpisujú  dvaja  overovatelia  zvolení  zhromaždením 
delegátov a predsedajúci schôdze zhromaždenia delegátov. Podpisujú tiež schválené uznesenia, ktoré sú 
súčasťou zápisu.

3.  Každý  delegát  má  právo  požiadať,  aby  k  zápisu  bolo  pripojené  jeho  písomné  stanovisko  ku 
ktorejkoľvek prejednávanej  otázke.  Ak delegát  zhromaždenia  delegátov požiada o zaprotokolovanie 
svojej námietky proti uzneseniu zhromaždenia delegátov, musí byť táto námietka v zaprotokolovaná v 
zápisnici zhromaždenia delegátov.

4. Súčasťou originálu zápisu, ako jeho prílohy, sú prezenčné listiny, úplné texty predložených návrhov, 
uznesení  a  iných  dokumentov,  ktoré  boli  predmetom rokovania,  alebo  tvorili  súčasť  informačných 
podkladov.

5. Originál zápisu spolu s prílohami a ďalšími dokumentami zhromaždenia delegátov sa uchovávajú v 
spisových materiáloch družstva na sekretariáte stavebného bytového družstva.

Čl. 18
Záverečné ustanovenie

Tento  rokovací  poriadok  schválilo  zhromaždenie  delegátov  na  svojom  zasadaní  dňa  28.10.2011  a 
nadobúda účinnosť dňom schválenia. Schválením tohto rokovacieho poriadku sa zároveň rušia všetky 
doteraz schválené rokovacie poriadky a ich prípadné dodatky.

           Ing. Ondrej     T u r č a n                                       Ing. Dalma     Š t e p á n e k o v á 
       predseda predstavenstva SBD                              podpredsedníčka predstavenstva SBD
               v Žiari nad Hronom                                                     v Žiari nad Hronom



Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom

VOLEBNÝ PORIADOK

Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva
v Žiari nad Hronom

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva volí na návrh volebnej komisie :
a, členov predstavenstva Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov,
b, členov kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov.

Článok 2
Právo voliť  má každý riadne  zvolený delegát,  ktorý  sa preukáže  mandátom overeným mandátovou 
komisiou. 

Článok 3
Volebná komisia

1/  Na  základe  podaných  návrhov  navrhuje  zhromaždeniu  delegátov  počet  členov  predstavenstva 
Stavebného bytového družstva a kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov 
podľa Stanov Stavebného bytového družstva.

2/ Predkladá zhromaždeniu delegátov kandidátne listiny na voľbu:
a) členov predstavenstva Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov,
b) členov kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov.

3/ Predkladá návrh kandidátov a ich náhradníkov do orgánov družstva pre doplňovacie voľby.

Článok 4
1/  Pre voľby do predstavenstva  Stavebného bytového  družstva  volebná komisia  zostavuje písomné 
kandidátne listiny tak, že za každý volebný obvod uvedie kandidátov a ich náhradníkov navrhnutých 
príslušnými volebnými obvodmi. Za každý volebný obvod môže byť podľa veľkosti členskej základne 
zvolený  určitý  počet  členov  orgánov a  ich  náhradníkov  podľa  kľúča  určeného  týmto  volebným 
poriadkom. Pri viacerých kandidátoch vo volebnom obvode je rozhodujúci počet získaných hlasov. Pri 
rovnosti hlasov sa vykoná druhé kolo volieb, ktorého sa zúčastnia len títo kandidáti. Pri rovnosti hlasov 
po druhom kole rozhodne medzi nimi žreb. Žrebovanie vykoná predsedajúci. Kľúč pre voľby delegátov 



zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva je :  do 100 členov  vrátane – 1 delegát a na 
každých i začatých 100 členov 1 delegát.
Kľúč pre voľby členov predstavenstva Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov je :
  
2/ Jednotlivé volebné obvody tvoria spolu tieto mestá a obce :

Volebný obvod                   počet zástupcov            počet náhradníkov
                        v P-SBD                      do P - SBD

___________________________________________________________________________________
Volebný obvod č. 1
Žiar n Hr. - st. mesto, Etapa /1059 členov/
Žiar n Hr. - P.O.H. 
Žiar n Hr. - Pod vršky,IBV,Hliník  
Nad Hr.,Trnavá Hora,Horná Ždáňa,
Janova Lehota, Bzenica, Vyhne 1 1

Volebný obvod č. 2
Kremnica, Horná Ves 1 1

Volebný obvod č. 3
Banská Štiavnica st.mesto
B.Belá
B. Štiavnica – Drieňová      1      1

Volebný obvod č. 4
Žarnovica, Voznica, Hodruša-Hámre 1 1

Volebný obvod č. 5
Nová Baňa, Rudno n Hr.
Hr.Beňadik, Tek. Breznica      1                           1

___________________________________________________________________________________
S p o l u :   5   5

3/ Kandidátne listiny obsahujú meno a priezvisko kandidáta a jeho náhradníka, rok narodenia a lokalitu. 
Kandidáti  a ich náhradníci sú zaradení podľa volebných obvodov. Pri každom volebnom obvode je 
uvedené aký počet kandidátov a ich náhradníkov môže byť v ňom zvolených.

4/ Kandidátom a jeho náhradníkom môže byť len člen družstva, alebo zástupca právnickej osoby, ktorá 
je členom družstva, staršia ako 18 rokov.

Článok 5



Kľúč pre voľby členov kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva a ich náhradníkov je :

Pre voľby do kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva volebná komisia zostavuje jednotnú 
kandidátnu  listinu  bez  určenia  volebných  obvodov,  kde  uvedie  u  kandidátov  a  ich  náhradníkov 
navrhnutých  príslušnými  volebnými  obvodmi,  ktorá  musí  obsahovať  údaje  podľa  článku  4,  ods.  3 
tohoto  volebného  poriadku.  Zhromaždenie  delegátov  volí  na  základe  kandidátnych  listín  3  členov 
kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva, ktorí získali najväčší počet hlasov. 

Článok 6
Spôsob, organizácia a vykonanie volieb

O  spôsobe  hlasovania  pri  voľbách  rozhoduje  na  návrh  volebnej  komisie  zhromaždenie  delegátov 
verejným hlasovaním. Ešte pred vykonaním samotného hlasovania rozhodne rovnakým spôsobom o 
pripomienkach ku kandidátnym listinám.

Článok 7

1/ Voľby vykonávané verejným hlasovaním organizuje a riadi predsedajúci zhromaždeniu delegátov. 
Hlasuje sa zdvihnutím mandátu v poradí - za, proti, zdržal sa hlasovania.

2/ Voľby vykonávané tajným hlasovaním zabezpečuje, organizuje a riadi volebná komisia. Hlasuje sa 
úpravou hlasovacieho lístka a jeho vložením do volebnej schránky.

Článok 8
Voľby verejným hlasovaním

Zhromaždenie  delegátov  ako celok  hlasuje  o  každom kandidátovi  a  jeho náhradníkovi  osobitne,  v 
poradí určenom volebnou komisiou prípadne v celku ak sa tak rozhodne Zhromaždenie delegátov na 
návrh volebnej komisie.       

Článok 9
Voľby tajným hlasovaním

1/  Volebná  komisia  predloží  delegátom  osobitné  hlasovacie  lístky  s  menami  kandidátov  a  ich 
náhradníkov. 

2/ Delegáti ako celok volia úpravou hlasovacieho lístka tak, že meno kandidáta a jeho náhradníka, za 
ktorého nehlasujú prečiarknu. Hlasovacie lístky sú platné ak delegát odovzdá svoj hlas najviac takému 
počtu kandidátov, aký má byť do príslušného orgánu zvolený.

3/  Iná  úprava  hlasovacieho  lístka,  napr.  dopisovanie  iných  mien,  zakrúžkovanie  mien,  odovzdanie 
hlasov väčšiemu počtu kandidátov a ich náhradníkov ako je určený počet členov orgánu a pod., robí 



hlasovací lístok neplatný.
Čl. 10

Voľby možno vykonať ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. To neplatí ak je Zhromaždenie 
delegátov zvolané podľa čl. 19 ods. 10 Stanov Stavebného bytového družstva. Zvolení sú tí kandidáti a 
ich náhradníci, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.

Článok 11
Opakované a doplňovacie voľby

1/ Opakované voľby sa môžu vykonať len ak :
a, bola pri pôvodných voľbách urobená chyba spôsobujúca ich neplatnosť,
b, pôvodných volieb sa nezúčastnil dostatočný počet delegátov,
c, všetci členovia zvoleného orgánu stratili spôsobilosť na výkon funkcie.

2/ Doplňovacie voľby sa môžu vykonať len ak :
a, nebol pri pôvodných voľbách zvolený celý možný počet členov orgánu a ich náhradníkov,
b, niektorý člen orgánu a následne aj jeho náhradník z funkcie odstúpil, alebo stratil oprávnenie 
na jej výkon, alebo jeho mandát zanikol.

3/ Pokiaľ sú splnené podmienky, môžu byť doplňovacie voľby vykonané aj opakovane podľa ods. l.

4/ Pre opakované voľby platia primerane ustanovenia o riadnych voľbách.

Článok 12
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania

1/  Volebná  komisia  vyhotoví  o  priebehu  a  výsledku  hlasovania  zápisnicu  v  dvoch  rovnopisoch. 
Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie.

2/ Zápisnica obsahuje najmä tieto údaje:
a) čas začiatku a ukončenia volieb
b) počet delegátov zapísaných do zoznamu
c) počet vydaných hlasovacích lístkov
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov
e) počet neplatných hlasovacích lístkov
f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
g) stručný obsah pripomienok a námietok odovzdaných volebnej komisii a rozhodnutie volebnej 

komisie



Článok 13
Záverečné ustanovenia

Hlasy pri verejnom hlasovaní sčítajú skrutátori a overujú členovia volebnej komisie. Výsledky volieb 
vždy vyhlasuje predseda volebnej komisie.

Článok 14

Schválením tohto volebného poriadku sa rušia všetky doteraz schválené Volebné poriadky Stavebného 
bytového družstva v Žiari nad Hronom.

Článok 15 
 
Tento  volebný  poriadok  bol  schválený  na  zasadnutí  zhromaždenia  delegátov  dňa  11.05.2012  a 
nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

              Ing. Alica Štrbová                                                          Marta Luptáková
      predseda predstavenstva SBD                              podpredsedníčka predstavenstva SBD
              v Žiari nad Hronom                                                     v Žiari nad Hronom


