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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia  

 
 Urbariát Hozelec pozemkové spoloč

ľby do orgánov pozemkového spoločenstva (ď

p. s. Hozelec,  môžu byť volení členovia spolo
zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 

lenom dozornej rady UH p. s. Hozelec môže by
enstva. Právo voliť do orgánov  UH p. s. Hozelec má každý 

prípade, ak sa člen UH p. s. Hozelec nemôže zú
osobne, môže ho na základe písomného splnomocnenia zastupova

UH p. s. Hozelec alebo rodinný príslušník.  
Zhromaždenie rozhoduje o spôsobe verejného hlasovania. 

lístkami 
týchto foriem volieb hlasovania hlasy spočítavajú skrutátori, ktorých 

uje osoba poverená vedením Zhromaždenia. Pre aklamač
častník Zhromaždenia pri prezentácií pred zač

uvedením jeho mena a počtu jeho podielov, aby ich skrutátori mohli rýchlo

 
Čl.2. 

 Volebné orgány 

p. s. Hozelec volí: 
lenov výboru, z ktorých si výbor volí predsedu   

lenov Dozornej rady (ďalej ako „DR“)  
DR si zvolí zo svojich členov predsedu DR. 

né obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov.  
 

Čl. 3 
Príprava volieb  

ozemkové spoločenstvo Hozelec   
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čítavajú skrutátori, ktorých 
uje osoba poverená vedením Zhromaždenia. Pre aklamačné hlasovanie 

pri prezentácií pred začatím schôdze 
tu jeho podielov, aby ich skrutátori mohli rýchlo 



 
1. Predseda spoločenstva je povinný na Zhromaždení (ďalej ako „Z“) , ktoré sa 

koná v štvrtom roku funkčného obdobia Výboru a Dozornej rady, upozorniť Z, 
že v nasledujúcom roku sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva.  
Zároveň je povinný pri zvolávaní Z na túto skutočnosť upozorniť všetkých 
podielnikov.  

2. Do 31.1. v roku volieb je každý kandidát na voľbu do orgánov spoločenstva 
povinný predložiť písomnú prihlášku do volieb, kde uvedie svoje meno a 
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, zamestnanie a uvedie, do 
ktorého orgánu spoločenstva kandiduje.  

3. Výbor spoločenstva zo všetkých navrhovaných kandidátov zostaví kandidátky 
pre voľby do jednotlivých orgánov UH p. s. Hozelec, kde budú jednotliví 
kandidáti zapísaní podľa abecedného zoznamu. 

4. Pred začiatkom volieb oznámi predseda aktuálny celkový počet hlasov 
všetkých podielnikov a podmienky zvolenia kandidátov.  

5. Z je uznášaniaschopné ak sú na zasadnutí prítomní členovia spoločenstva, 
ktorých hlasy predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, 
prepočítaných v percentách na výšku jeho výmery v spoločenstve.  

6. Kandidáti na jednotlivé funkcie do orgánov spoločenstva sú zvolení, v prípade, 
že získajú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prepočítaných v percentách 
okrem hlasov SPF.  

7. V prípade, ak žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu prítomných 
hlasov, Z vykoná ďalšie kolo volieb. Do  ďalšieho kola volieb postupujú 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to na predsedu postupujú dvaja 
kandidáti, do výboru postupuje 5 kandidátov s najvyšším počtom získaných 
hlasov v percentách. Túto hranicu možno prekročiť len vtedy, ak viacerí 
kandidáti získali rovnaký počet hlasov a ich nezaradením do ďalšieho  kola 
volieb by boli voči ostatným kandidátom s rovnakým počtom hlasov 
znevýhodnení.  Do dozornej rady postupujú štyria kandidáti s najvyšším 
počtom získaných hlasov v percentách. Zvolení sú tí traja kandidáti, ktorí 
získali najvyšší počet hlasov prepočítaný v percentách. 

 
Čl. 4 

Volebná komisia  
 

1. V deň konania volieb Z zvolí  3 člennú volebnú komisiu. 
2. Členom volebnej komisie nesmie byť osoba, ktorá kandiduje do orgánov 

spoločenstva. 
3. Volebná komisia si zvolí predsedu komisie.  
4. Predseda volebnej komisie  vyhlási výsledky volieb Zhromaždeniu podielnikov. 

 
 
 
 



Čl. 5 
Vyhodnotenie hlasovania 

 
1. Hlasovací lístok  je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla 

maximálne 5 kandidátov pre voľbu do výboru , 3 pre voľbu DR.  
2. Hlasovací lístok, na ktorom je označených viac kandidátov ako je stanovené 

pre daný orgán spoločenstva  sa pokladá za neplatný.  
3. Ak je zakrúžkovaný menší počet kandidátov ako je stanovené, hlasovací lístok 

je platný.  
4. Kandidátom sa pripočíta taký počet hlasov , aký je na platnom hlasovacom 

lístku uvedený.  
5. Po skončení volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu o výsledku volieb do 

jednotlivých orgánov.  
 

Čl. 6 
Účinnosť  

1. Tento volebný poriadok bol schválený Zhromaždením  UH p. s. Hozelec 
konaný  dňa: 30.03.2014 na OÚ Hozelec 

2. Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  
      
 

  



 


