
Volebný poriadok Spoluvlastníctvo Žec a spol. pozemkového spoločenstva 
Kaľava 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Tento volebný poriadok upravuje spôsob a priebeh volieb orgánov spoločenstva, 

ktorými sú  

a. Vybor 

b. Dozorná rada  

Do Výboru je volených 1 predseda, 4 členovia a do Dozornej rady 3 členovia 

2. Volebné obdobie obidvoch orgánov spoločenstva je päťročné 

3. Voľby sa konajú v jednom dni a na jednom mieste , v konkrétnom čase , spravidla na 

zhromaždení PS Kaľava. Konanie volieb sa považuje za súčasť konania zhromaždenia. 

Správa volebnej komisie tvorí prílohu uznesenia Valného zhromaždenia 

4. Voľby sa konajú verejným alebo tajným hlasovaním. Počet hlasov jednotlivých voličov je 

určený pomerom výmery jeho spoluvlastníckeho podielu a k jeho splnomocneniu k 

celkovej výmere spoločného majetku patriaceho členom spoločenstva 

5. Za riadnu prípravu volieb zodpovedá výbor 

 

Článok 2 
Kandidáti a kandidátka 

 
1. Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť len člen spoločenstva. Každý 

člen má právo voliť a byť volený 
2. Za člena dozornej rady môže byť zvolený aj jeden nečlen spoločenstva 
3. Z práva byť volený do orgánov spoločenstva sú vylúčení: 

a. členovia spoločenstva, ktorí nedovŕšili vek 18 rokov 
b. Slovenský pozemkový fond – ako právnická osoba spravujúca podiely vo vlastníctve 

štátu. Prislúcha mu len právo zúčastniť sa na valných zhromaždeniach spoločenstva 
c. Dlžníci voči Lesnému pozemkovému spoločenstvu 
d. Členovia spoločenstva, ktorým boli ich práva obmedzené (osoba právoplatne 

odsúdená za trestnú činnosť súvisiacu s Lesným spoločenstvom) 
4. Najmenej 2 mesiace pred termínom zhromaždenia výbor spracuje návrh kandidátky do 

všetkých orgánov spoločenstva . Na kandidátke sú kandidáti zoradení podľa abecedného 
poradia priezviska. Návrh kandidátky primeraným spôsobom zverejní, spravidla na 
vývesnej tabuli obce, internetovej stránke spoločenstva minimálne sedem dní pred 
konaním volieb 

5. Predpokladom zápisu kandidáta na kandidátnu listinu je jeho písomný  súhlas doručený 
spoločenstvu najneskôr do 31.12.2018 

6. Pre spracovanie konečného návrhu kandidátky a na zabezpečenie bezproblémového 
priebehu vlastného volebného aktu zvolí zhromaždenie na návrh výboru volebnú komisiu, 
ktorá je najmenej päťčlenná a aspoň jeden jej člen by mal by navrhnutý z členov  výboru 

 



Článok 3. 
Organizácia volieb, spôsob hlasovania a zvolenie kandidáta 

 
1. Pred začatím hlasovania predseda volebnej komisie oznámi počet prítomných hlasov s 

hlasovacím právom a pri nadpolovičnej väčšine všetkých prítomných hlasov následne 
pristúpi k hlasovaniu. 

2. Zhromaždenie rozhoduje verejným alebo tajným hlasovaním. Každý člen obdrží pri 
prezentácii hlasovací lístok s vyznačeným počtom vlastných a zastupujúcich hlasov na 
základe splnomocnenia. Hlasovanie sa uskutočňuje jednotlivo zakrúžkovaním  kandidáta, 
na základe vyzvania predsedajúceho k hlasovaniu. Hlasovací akt sa uskutočňuje 
odovzdaním lístku tak, aby skrutátori mohli hlasy spočítať. Spočítané hlasy skrutátori 
nahlásia volebnej komisii ktorá výsledok zaeviduje a zaznamená do zoznamu kandidátov. 
Skrutátori sú členovia volebnej komisie. 

3. Po sčítaní odovzdaných hlasov sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali viac ako polovicu hlasov 
všetkých členov spoločenstva počítaných podľa podielov. Z týchto sa zostaví poradie podľa 
získaných hlasov a to zvlášť pre výbor, a zvlášť pre dozornú radu. 
Za zvolených členov výboru sa považuje prví v poradí predseda, 4 kandidáti zoradení podľa 
počtu získaných hlasov. Obdobne sa podľa poradia považujú za zvolených prvý traja 
kandidáti do dozornej rady. 

4. Ak sa vykonanou voľbou nepodarí zvoliť všetkých členov orgánov, vykoná sa následne 
druhé kolo volieb. Pre doplňujúce voľby spracuje volebná komisia doplňujúcu kandidátku, 
v ktorej budú nezvolení kandidáti, prípadne bude doplnená o návrhy z pléna. Spôsob 
hlasovania a platnosť voľby je obdobná ako v prvom kole. 

5. Spracované výsledky volieb a zoznamy zvolených a nezvolených kandidátov volebná 
komisia odovzdá predsedajúcemu valného zhromaždenia, ktorý následne vyhlási výsledky 
volieb. Nezvolení kandidáti sú podľa počtu hlasov náhradníci do výboru 

 
Článok 4. 

Ukončenie volieb 
 

1. Ukončenie volieb uskutoční predsedajúci vyhlásením výsledku volieb. 
2. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, ktorá obsahuje: 

a. Miesto, dátum a čas konania volieb 
b. Meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie 
c. počet všetkých oprávnených hlasov 
d. počet zúčastnených hlasov 
e. počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi 
f. mená zvolených kandidátov do jednotlivých orgánov 

10. Zápisnicu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. Zápisnicu o 
výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia zo zhromaždenia, ktoré sa na konaní volieb uznieslo. 
12. Dokumentácia spojená s konaním volieb a správa sa archivujú na Lesnom pozemkovom 
spoločenstve Kaľava najmenej po dobu celého funkčného obdobia zvolených orgánov. 
Ostatné dokumenty sa skartujú, po skončení zhromaždenia začo je zodpovedný predseda 
volebnej komisie. 
 
 
 



Článok 5 
Voľba predsedov výboru a dozornej rady 

 
1. Na prvom zasadnutí výboru a dozornej rady, ktoré zvolá  predseda, sa tajnou voľbou 

uskutoční voľba predsedu dozornej rady. 
2. Voľba sa uskutoční takým spôsobom, že každý člen napíše na lístok svojho kandidáta. 

Predsedom sa stáva ten člen orgánu, ktorý získa najviac hlasov. 
3. Na návrh novozvoleného predsedu sa uskutočnia voľby podpredsedu, a pokladníka, 

prípadne ďalšie funkcie podľa zváženia 
4. Výsledky volieb zverejní výbor na informačnej tabuli obce a na internete do 30 dní. 
 

Článok 6. 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento volebný poriadok nadobudol platnosť schválením na zhromaždení Lesného a 
pozemkového spoločenstva Kaľava dňa 21.04.2018 
 


