
NÁVRH 
 

 

VOLEBNÝ PORIADOK 

ČLENSKEJ SCHÔDZE MESTSKÉHO KLUBU LYŽIAROV  KREMNICA 

KONANEJ DŇA 22. JÚNA 2017 V KREMNICI 
 

 

ČLÁNOK  1 

Úvodné ustanovenia 
 

Tento volebný poriadok upravuje voľby orgánov Mestského klubu lyžiarov Kremnica 

( ďalej len „MKL“ ) volených na  členskej schôdzi MKL ( ďalej len  „schôdza“) a 

orgánov schôdze.  

 

ČLÁNOK  2 

Voľby orgánov schôdze 

 

1. Na schôdzi sa volia orgány zabezpečujúce plynulý priebeh schôdze a volebný 

proces, a to: mandátová komisia, návrhová komisia a volebná komisia (ďalej aj 

„orgány schôdze“). Tieto orgány schôdze sa volia verejným hlasovaním. Návrh na 

ich zloženie predkladá výkonný výbor MKL. 

2. Voľby riadi volebná komisia schôdze. 

3. Obdobne sa volia overovatelia zápisnice zo schôdze.  

 
 

 

ČLÁNOK  3 

Príprava volieb do orgánov MKL 
 

1. Kandidátky do všetkých volených funkcií MKL pripraví a predloží výkonný 

výbor.   

2. Na platnú kandidátku  je potrebný súhlas navrhovaného kandidáta.   

3. Kandidátka sa zostavuje samostatne pre  každý orgán.  

4. Kandidátka môže byť doplnená pred začatím volieb o ďalších kandidátov, ak 

takýto návrh predloží písomne minimálne 10 členov zúčastnených na schôdzi.  

5. Na hlasovacom lístku na voľbu členov výkonného výboru hlasujúci zakrúžkuje 

poradové číslo kandidáta, ktorému dáva svoj hlas. Takto môže zakrúžkovať 

maximálne deväť kandidátov. Obdobne upraví hlasovací lístok na voľbu členov 

kontrolnej a revíznej komisie (zakrúžkovať môže maximálne dvoch kandidátov).    

 

 

 

ČLÁNOK  4 

Priebeh volieb orgánov MKL 

 

1. Voľby riadi volebná komisia schôdze. 



2. Každý prítomný člen obdrží pred voľbami hlasovací lístok pre voľbu členov 

výkonného výboru MKL a kontrolnej a revíznej komisie. Na hlasovacom lístku na 

voľbu členov výkonného výboru hlasujúci zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, 

ktorému dáva svoj hlas. Takto môže zakrúžkovať maximálne deväť kandidátov. 

Obdobne upraví hlasovací lístok na voľbu členov kontrolnej a revíznej komisie 

(zakrúžkovať môže maximálne dvoch kandidátov). Hlasovací lístok s väčším 

počtom zakrúžkovaných mien ako je počet volených členov orgánu je neplatný.    

3. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného hlasovacieho 

lístka do urny.  

4. Zvolení sú kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov prítomných členov. Ak na 

poslednom voliteľnom mieste do orgánu MKL obdržali dvaja alebo viacerí 

kandidáti  rovnaký počet hlasov, tak o zvolenom kandidátovi sa rozhodne 

žrebovaním. Žrebovanie riadi predseda volebnej komisie.  

5. Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a organizačnými 

prostriedkami. 

6. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou 

platnosťou volebná komisia. 

7. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia. 

8. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápis. Zápis musí 

obsahovať počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov 

a u každého kandidáta počet získaných hlasov.  

9. Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a prikladá sa 

k Zápisnici o schôdzi.  

 

 

ČLÁNOK  5 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Volebný poriadok schválila schôdza dňa 22. júna 2017 a nadobúda účinnosť 

dňom schválenia. 

 

 

Kremnica, 22. júna 2017 
 

 


