Volebný poriadok
Lesného spoločenstva Štiavnik
vykonávajúci ustanovenia čl. 11 STANOV Lesného spoločenstva Štiavnik zo dňa 15.8.1992
v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.7.1997, dodatku č. 2 zo dňa 5. mája 2002
a dodatku č. 3 zo dňa 16.5.2004.
Čl. 1. Základné ustanovenia
1. Tento volebný poriadok upravuje spôsob a priebeh volieb orgánov spoločenstva, ktorými
sú
- predseda spoločenstva
- Výkonný výbor
- predseda dozornej rady
- dozorná rada
2. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je štvorročné.
3. Voľby sú jednokolové a konajú sa v jednom dni a na jednom mieste a v konkrétnom
čase určenom valným zhromaždením. Konanie volieb sa považuje za súčasť konania
valného zhromaždenia. Správa volebnej komisie tvorí prílohu uznesenia valného
zhromaždenia.
4. Valné zhromaždenie schvaľuje sedemčlennú volebnú komisiu.
5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním. Počet hlasov jednotlivých voličov je určený
pomerom výmery jeho spoluvlastníckeho podielu k celkovej výmere spoločného
majetku patriaceho členom spoločenstva.
6. Za riadnu prípravu volieb zodpovedá Výkonný výbor.
Čl. 2. Kandidáti
1. Kandidátom na funkciu v orgánoch spoločenstva môže byť len člen. Každý člen má
právo voliť a byť volený.
2. Kandidátom nemôže byť osoba právoplatne odsúdená za trestnú činnosť súvisiacu
s Lesným spoločenstvom, alebo v ostatnej ekonomickej činnosti – dlžoba voči Lesnému
spoločenstvu, ak tomu bránia stanovy, stret záujmov a konflikt záujmov a pracovníci
v štátnej službe ako kontrolný orgán LS, a tí, ktorým to nedovoľuje verejná funkcia na
území obce.
3. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov z odovzdaných hlasovacích lístkov.
4. Na funkciu predsedu výkonného výboru a predsedu dozornej rady musia byť navrhnutí
najmenej dvaja kandidáti. Na konanie volieb nemá vplyv skutočnosť, ak niektorý
z kandidátov odstúpi, alebo nebude mať záujem kandidovať dostatočný počet
kandidátov.
5. Návrh kandidátky predkladá Valnému zhromaždeniu Výkonný výbor. Návrh predložený
valnému zhromaždeniu obsahuje deväť členov Výkonného výboru a päť členov
Dozornej rady. Doplnenie kandidátov pre voľby do orgánov Lesného spoločenstva
v Štiavniku sa Valným zhromaždením neobmedzuje. Jednotliví kandidáti na kandidátnej
listine budú zoradení podľa abecedného zoznamu.
6. Predpokladom zápisu kandidáta na kandidátnu listinu je jeho písomný súhlas doručený
spoločenstvu najneskôr v deň schválenia kandidátky.
7. Kandidátne listiny na jednotlivé orgány sa uzatvárajú uznesením valného zhromaždenia.
Po ich schválení Výkonný výbor vypracuje hlasovacie lístky. Hlasovacie lístky sa
vypracujú zvlášť na voľbu predsedu výkonného výboru, zvlášť na Výkonný výbor,
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zvlášť pre voľbu predsedu dozornej rady a zvlášť pre dozornú radu. Výkonný výbor zadá
vytlačenie hlasovacích lístkov firme a určí troch členov na prevzatie a odovzdanie
hlasovacích lístkov volebnej komisii. Počet a typ lístkov určí Výkonný výbor. Predseda
LS odovzdá reliéfnu pečiatku predsedovi volebnej komisie v čase odovzdávania
hlasovacích lístkov.
8. Kandidátne listiny musia byť zverejnené na informačnej tabuli spoločenstva najmenej 7
dní pred konaním volieb.
9. V prípade, že do výkonného výboru alebo dozornej rady nebude zvolený dostatočný
počet kandidátov, budú sa do 30 dní konať doplňujúce voľby.
Čl. 3. Organizácia a priebeh volieb
1. Volebná komisia zo svojich členov zvolí hlasovaním predsedu komisie. Kandidát do
orgánov nemôže byť členom volebnej komisie.
2. Volebná komisia prevezme hlasovacie lístky zapečatené od poverených osôb na to určených
Výkonnom výborom. Pred započatím hlasovania predseda volebnej komisie otvorí
hlasovaciu urnu a za prítomnosti členov komisie túto zapečatí. Oznámi počet členov
s hlasovacím právom a následne sa otvorí volebná miestnosť.
3. Právo voliť je nezastupiteľné. Každý volič svojim podpisom vo voličskom zozname potvrdí
prevzatie stanoveného počtu hlasovacích lístkov s vyznačeným počtom hlasov, alebo
výmery jeho spoluvlastníckeho podielu v pravom hornom rohu hlasovacieho lístka.
4. Po prevzatí hlasovacieho lístka sa volič odoberie za plentu, kde vykoná akt hlasovania
zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva svoj hlas.
5. Označiť možno najviac toľko kandidátov, koľko má volený orgán členov. Pri voľbách
predsedov možno označiť len jedného kandidáta.
6. Ak je na hlasovacom lístku označených viac kandidátov, ako je stanovený počet členov
orgánu, do ktorého sa volí, lístok je neplatný. Ak nie je označený žiaden kandidát, lístok je
platný, ale má sa za to, že volič nehlasoval za žiadneho z kandidátov (zdržal sa hlasovania).
Ak volič neodovzdal hlasovací lístok do urny, nehlasoval (zdržal sa hlasovania).
7. Ak volič poškodil hlasovací lístok, môže požiadať o jeho výmenu. Výmena sa vyznačí
poznámkou vo voličskom zozname.
8. V prípade rovnosti hlasov sa o víťaznom kandidátovi rozhoduje lósom.
9. Po uplynutí času stanoveného na konanie volieb volebná komisia uzavrie volebnú
miestnosť, odpečatí hlasovaciu urnu a spočíta hlasy, bez prítomnosti iných osôb.
10. Po sčítaní hlasovacích lístkov volebnou komisiou vytlačiť zoznam z počítača v poradí tak,
aby hlasovacie lístky boli v poradí zo zoznamom a priložiť na archiváciu. Po spočítaní
hlasov vyhotoví správu o výsledku volieb, ktorý obsahuje:
- Miesto, dátum a čas konania volieb
- Zloženie členov volebnej komisie, meno a priezvisko predsedu a členov volebnej
komisie:
- počet všetkých oprávnených voličov
- počet zúčastnených voličov
- počet vydaných hlasovacích lístkov
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho platných a neplatných
- počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi
- mená zvolených orgánov
11. Správu o výsledku volieb podpíšu všetci prítomní členovia volebnej komisie. Volebná
komisia protokol o výsledku volieb vyvesí na informačnej tabuli spoločenstva a požiada
o zverejnenie na informačnej tabuli obecného úradu.
12. Správa o výsledku volieb tvorí prílohu uznesenia z valného zhromaždenia, ktoré sa na
konaní volieb uznieslo.
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13. Dokumentácia spojená s konaním volieb, správa a hlasovacie lístky sa archivujú na Lesnom
spoločenstve najmenej po dobu celého funkčného obdobia zvolených orgánov. Ostatné
dokumenty vrátane záznamu v počítači sa skartujú, začo je zodpovedný predseda volebnej
komisie.
14. Pri zániku funkcie člena kolektívneho orgánu, akýmkoľvek spôsobom nastupuje na jeho
miesto kandidát v poradí s najvyšším počtom hlasov. O jeho postúpení rozhodne Výkonný
výbor uznesením. V prípade zániku funkcie predsedu sa vykonajú doplňovacie voľby.
15. Zvolený predseda výkonného výboru a dozornej rady sa stáva členom zvoleného orgánu.
16. V prípade nedôvery k volebným výsledkom kandidát má právo požiadať Dozornú radu
o preverenie sčítania hlasov a výsledkov volieb do 15 dní od ukončenia volieb za
prítomnosti volebnej komisie, členov Výkonného výboru a Dozornej rady v čase volieb. Ak
Dozorná rada príjme uznesenie o prepočítanie hlasov je povinnosť všetkých zúčastniť sa na
prepočítavaní hlasov t. j. Dozorná rada, Výkonný výbor, Volebná komisia. V prípade
neúčasti členov pri sčitovaní hlasov overovanie sčítania bude pokračovať za účasti
prítomných členov. Výsledok, ktorý sa zistí pri prepočítaní hlasov daného žiadateľa je
konečný a nemenný.
17. Termín konania volieb je treba vykonať v mesiaci August.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia
1. Tento volebný poriadok nadobudol platnosť schválením na valnom zhromaždení LS v Štiavniku
dňa 14.11.2010.

predseda LS

podpredseda LS

Rudolf Gablík

Tomáš Hraboš
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