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Šoltýssky komposesorát  pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna 

Volebný a hlasovací poriadok 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Šoltýssky komposesorát pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna bolo založené 

v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Jeho organizačná 

štruktúra a činnosť sú v súlade s právnym systémom SR. 

2. Volebný poriadok upravuje spôsob, systém a organizáciu volieb do orgánov 

spoločenstva. 

3. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia 

právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Kandidáti musia byť starší ako 18 

rokov, morálne, odborne a právne spôsobilí. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen 

spoločenstva. Právo voliť do orgánov spoločenstva má každý člen . 

4. V prípade, ak sa člen spoločenstva nemôže zúčastniť volieb osobne, môže ho na 

základe písomného splnomocnenia zastupovať iný člen spoločenstva alebo rodinný 

príslušník.  

 

Čl. 2 

Volebné orgány 

  

1. Zhromaždenie volí: 

- sedem (7) členov výboru,    

  výbor zvolí zo svojich členov predsedu spoločenstva. 

- troch (3) členov dozornej rady , 

        dozorná rada si zvolí zo svojich členov predsedu dozornej rady. 

2. Funkčné obdobie orgánov spoločenstva je 5 rokov.  

3. V prípade, že niektorý člen nemôže vykonávať svoju funkciu do konca volebného 

obdobia nahradí ho člen, ktorý vo voľbách získal ďalší najvyšší počet hlasov. 

 

Čl. 3 

Príprava volieb  

 

1. Predseda spoločenstva je povinný na zhromaždení, ktoré sa koná v štvrtom roku 

funkčného obdobia výboru a dozornej rady, upozorniť členov, že v nasledujúcom roku 

sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva. Zároveň je povinný pri zvolávaní 

zhromaždenia na túto skutočnosť upozorniť všetkých podielnikov.  

2. Do 31. januára v roku konania volieb, je každý člen spoločenstva, ktorý chce 

kandidovať  do orgánov spoločenstva povinný predložiť písomnú prihlášku, kde uvedie 
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svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a uvedie, do ktorého 

orgánu spoločenstva kandiduje. Prihlášku potvrdí svojím podpisom. 

3. Výbor spoločenstva vyhodnotí všetky prihlášky, z bezchybných zostaví volebné lístky 

pre voľby do jednotlivých orgánov spoločenstva, kde budú jednotliví kandidáti zapísaní 

podľa abecedného zoznamu. 

4. Pred začiatkom volieb informuje predseda zhromaždenie aký je aktuálny celkový počet 

hlasov všetkých podielnikov a podmienky zvolenia kandidátov.  

5. Pri registrácii dostane každý člen volebný lístok na ktorom bude uvedený počet jeho 

hlasov a pečiatka spoločenstva.  / na 1 hlas pripadá výmera 100 m2/ 

6. Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú na zasadnutí prítomní členovia spoločenstva, 

ktorých hlasy predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov spoločenstva 

okrem hlasov SPF, prepočítaných v percentách. 

7. Kandidáti na jednotlivé funkcie do orgánov spoločenstva sú zvolení v prípade, že 

získajú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov okrem hlasov SPF.  

8. V prípade, ak žiadny kandidát nezíska potrebný počet hlasov, zhromaždenie vykoná 

ďalšie kolo volieb. Do  ďalšieho kola volieb postupujú kandidáti s najvyšším počtom 

hlasov a to nasledovne : 

- do výboru postupuje sedem (7) kandidátov s najvyšším počtom získaných hlasov 

v percentách  

- do dozornej rady postupujú traja (3) kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov 

v percentách.  

Uvedené hranice počtov 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. 

 

Čl. 4 

Volebná komisia  

 

1. V deň konania volieb zhromaždenie zvolí  3 člennú volebnú komisiu. 

2. Členom volebnej komisie nesmie byť osoba, ktorá kandiduje do orgánov spoločenstva, 

alebo je v rodinnom, alebo obchodnom vzťahu  s kandidátmi. 

3. Volebná komisia si zvolí predsedu komisie, ktorý zodpovedá za zákonný priebeh 

volieb, overenie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov.  

4. Predseda volebnej komisie, po ukončení volieb, vyhodnotí hlasovanie a vyhlási 

výsledky volieb zhromaždeniu. 

 

 

Čl.5 

Voľby 

 

1. Voľby môžu byť: 

a. tajné - pomocou hlasovacích lístkov, 

b. pomocou elektronického zariadenia, 
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Čl. 6 

Vyhodnotenie hlasovania 

 

 

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

7 kandidátov pre voľbu do výboru , 3 kandidáti pre voľbu do dozornej rady.  

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 uvedený na platnom hlasovacom 

lístku.   

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

jednotlivých orgánov a potvrdí ju svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Každý kandidát môže svoju kandidatúru kedykoľvek zrušiť. 

2.   Každý kandidát podaním žiadosti o kandidatúru súhlasí s použitím svojich osobných    

údajov len na úkony spojené s realizáciou volieb. 

3.  Správnosť a zákonnosť volieb môže na základe podania preveriť miestne a vecne 

príslušný súd. 

             

Čl. 8 

Účinnosť  

 

Volebný a hlasovací poriadok bol schválený valným zhromaždením spoluvlastníkov 

podielov spoločnej nehnuteľnosti - členov spoločenstva s názvom Šoltýssky komposesorát  

pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna, ktoré sa konalo dňa 02.02.2014  

 

    počtom hlasov :  9 327,22  čo predstavuje :  51,44 %  z celkového počtu hlasov : 18 130,72 

Týmto dňom schválenia nadobúda platnosť a účinnosť.   

 

    predseda spoločenstva : Veselovský Cyprián 

    podpredseda spoločenstva : Veselovský Vladimír  

    predseda dozornej rady : Ing. Moravčík Pavol 

 


