
Volebný poriadok 
1. Orgány Pozemkového spoločenstva URBÁR Nitrianska Blatnica sú v zmysle Stanov 

a zákona 97/2013 volené Valným zhromaždením na päťročné  obdobie.(Výkonný 
výbor 5 členov, Dozorná rada 3 členovia, náhradníci 3 členovia.)  

2. Právo hlasovať a voliť majú všetci členovia P. s. URBÁR  Nitrianska Blatnica. 

3. Právo byť volený do volených orgánov P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica majú všetci 
členovia P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.  

4. Každý člen P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica môže svoje hlasovacie a volebné právo 
delegovať na iného člena P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica, alebo rodinného 
príslušníka. Tento člen (rodinný príslušník)potom vykonáva všetky právomoci v jeho 
zastúpení počas celého VZ. Jeden člen (nie rodinný príslušník)môže takto zastupovať i 
viac členov P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica. Pri prezentácii je povinný predložiť 
písomné splnomocnenie  PLNOMOCENSTVO  všetkých zastupovaných členov.  

5. Pre účel volieb a uskutočnenia hlasovania volí VZ spomedzi prítomných členov 
komisie mandátovú, volebnú a návrhovú. Ich pôsobnosť je obmedzená na dobu trvania 
zasadania VZ. Návrh na členov týchto komisií podáva ktorýkoľvek z členov 
prítomných na VZ. Komisie sú trojčlenné, o svojej činnosti vypracovávajú protokol, 
ktorý je prílohou zápisnice VZ.S obsahom protokolu mandátovej komisie musí byť 
VZ oboznámené pred  zahájením  volieb alebo hlasovania. S obsahom protokolu 
volebnej a návrhovej komisie musí byť oboznámené VZ bezprostredne po spočítaní 
volebných alebo hlasovacích lístkov.  

6. Úlohy mandátovej komisie:  
 na základe evidencie o členstve kontroluje platnosť účasti na VZ, hlasovaní a 

voľbách;  
 kontroluje právoplatnosť delegovania právomocí na iných členov (rodinných 

príslušníkov) P. s. URBÁR  Nitrianska Blatnica;  
 podáva VZ správu o počte platných prítomných hlasov;  
 podáva VZ správu o právoplatnosti a uznášaniaschopnosti zasadnutia.  

7. Úlohy volebnej komisie:  
 dbá na priebeh volieb a hlasovania v zmysle Volebného poriadku;  
 registruje návrhy na kandidátov volených do orgánov P. s. URBÁR Nitrianska 

Blatnica;  
 zostavuje kandidátne listiny na základe predložených návrhov a potvrdzuje 

právoplatnosť kandidatúry;  
 riadi volebný akt;  
 vyhodnocuje výsledky hlasovania a volieb, vyhotovuje o výsledkoch protokol;  
 pred voľbami stanovuje časové rozpätie pre podávanie návrhov kandidátov. Po 

tomto termíne nie je prijímanie ďalších návrhov možné.  
8. Úlohy návrhovej komisie:  

 pripravuje návrh uznesenia VZ  
 dbá, aby navrhnuté zmeny v znení Stanov P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica 

neodporovali základným dokumentom  P. s. Nitrianska Blatnica a zákonným 
normám;  

9. Voľby a hlasovanie môže prebehnúť tajne alebo aklamáciou (verejne).  



10. Voľba predsedu P. s. URBÁR Nitrianska Blatnica:  
 predseda je volený Valným zhromaždením priamo, samostatne;  
 ak je zaregistrovaný iba jeden kandidát, pre právoplatnosť voľby musí získať 

nadpolovičnú väčšinu prítomných platných hlasov;  
 ak sú zaregistrovaní dvaja kandidáti, predsedom sa stáva ten kandidát, ktorý 

získa nadpolovičnú väčšinu platných prítomných hlasov. Ak ju nezíska ani 
jeden, opakuje sa voľba spomedzi oboch kandidátov a predsedom sa stáva s 
väčším počtom prítomných hlasov (nemusí byť nadpolovičný počet);  

 v prípade účasti troch a viac kandidátov sa predsedom stáva kandidát, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinu prítomných platných hlasov. Ak nadpolovičnú 
väčšinu nezíska ani jeden z kandidátov, prebehne ihneď druhé kolo volieb 
medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet prítomných platných 
hlasov v prvom kole a predsedom sa stáva kandidát s nadpolovičným počtom 
prítomných platných hlasov. Ak toto množstvo nezíska žiadny z kandidátov, 
pokračuje voľba ďalším kolom, víťazom ktorého sa stáva kandidát s väčším 
počtom hlasov.  

11. Voľba Výkonného výboru a Dozornej rady:  
 členmi Výkonného výboru a Dozornej rady sa stávajú:  

o  štyria kandidáti s najväčším počtom prítomných platných hlasov 
(Výkonný výbor);  

o traja kandidáti s najväčším počtom prítomných platných hlasov 
(Dozorná rada);  

 Výkonný výbor a Dozorná rada sa volia samostatne;  
o náhradníkmi členstva sa stávajú nezvolení kandidáti v poradí podľa 

počtu získaných prítomných platných hlasov. V prípade rovnosti 
rozhodnú o zvolení kandidáta prítomní členovia hlasovaním;  

o zvolení členovia Dozornej rady si ihneď spomedzi seba volia predsedu;  
o zvolení členovia Výkonného výboru si za prítomnosti predsedu zvolia 

podpredsedu, tajomníka a hospodára a člena výboru.  

 


