
Občianske združenie Novobanský banícky spolok 
 
 

V O L E B N Ý    P O R I A D O K 
 

V záujme jednotného výkladu volebného postupu a zabezpečenia plnej transparentnosti 
a objektívnosti priebehu volebného procesu volieb do orgánov Občianskeho združenia 
Novobanský banícky spolok schválilo Valné zhromaždenie združenia v súlade so stanovami 
združenia tento volebný poriadok: 
 

1. Úvod 
Voľby do orgánov združenia vyhlasuje predseda združenia, pripravuje ich výkonný výbor.  

 
2. Výkonný výbor 
Výkonný výbor je 3-členný. Jeho členov menuje predseda združenia najmenej 60 dní pred 
konaním volieb. Výkonný výbor: 

- kompletne pripravuje voľby do orgánov združenia, 
- určuje oficiálne prípravné obdobie volieb a stanovuje miesto doručenia a 

neprekročiteľný termín  prijímania   návrhov kandidátov na predsedu združenia, 
členov SR a členov DR, 

- sumarizuje a kontroluje návrhy kandidátov na funkcie orgánov združenia, 
- oznamuje kandidátom prijatie, príp. odmietnutie návrhu kandidátky s uvedením 

dôvodu, 
- po skončení prípravného obdobia odovzdá predsedovi združenia oficiálnu listinu 

kandidátov do volieb orgánov združenia. 
 

3. Kandidatúra: 
a) Kandidovať do orgánov združenia môže každý člen spolku, pokiaľ pre svoju 

kandidatúru získa podporu aspoň jedného člena spolku. Pokiaľ doterajší funkcionári 
združenia mienia kandidovať aj v ďalšom volebnom období, stačí im na kandidovanie 
vyjadriť s touto skutočnosťou súhlas na prepísanom tlačive (príloha č.1). 

b) Kandidát musí mať voči spolku splnené všetky záväzky. 
c) Kandidátov do volených funkcií môže navrhovať ktorýkoľvek člen združenia na 

predpísanom tlačive so súhlasom navrhovaného. Podať výkonnému výboru tlačivo na 
kandidovanie možno až po podpísaní súhlasu navrhovaného. Ak člen združenia 
navrhuje viacero kandidátov, musí každého uviesť na samostatnom tlačive (príloha č.2). 
 

4. Príprava volieb 
a) Výkonný výbor vyhlási min. 50 dní pred predpokladaným termínom volieb oficiálne 

prípravné obdobie a stanoví neprekročiteľný termín (dátum, hodina, miesto) prijímania   
návrhov kandidátov na predsedu združenia, členov SR a členov DR.  

b) Výkonný výbor najneskôr do 10 dní po uplynutí termínu oznámi kandidátom, či 
kandidatúra zodpovedá ustanoveným podmienkam alebo dôvody jej odmietnutia. Proti 
rozhodnutiu sa môže dotknutý kandidát odvolať na Správnu radu združenia do 7 dní od 
obdržania stanoviska výkonného výboru. Jej stanovisko musí byť  vydané do 10 dní od 
jeho doručenia a je konečné. 



c) Do 7 dní po skončení odvolacieho konania zašle predseda združenia všetkým členom 
združenia oficiálnu listinu kandidátov na všetky volené funkcie. 

d) Ak sa do skončenia stanoveného neprekročiteľného termínu prijímania návrhov 
kandidátov do volieb orgánov združenia neprihlási dostatočný počet kandidátov tak, 
ako určujú Stanovy združenia, navrhnú sa chýbajúci kandidáti priamo na valnom 
zhromaždení v deň konania volieb. 

 
5. Vykonanie volieb 
a) Volebný akt sa realizuje na valnom zhromaždení, ktoré môže byť konané v riadnom 

termíne alebo aj zvolané mimoriadne k vykonaniu volieb.  
b) Valné zhromaždenia volí tajným hlasovaním. 
c) Každý člen združenia má jeden hlas. 
d) Valné zhromaždenie zvolí  na úvod volieb mandátovú a volebnú komisiu a ich 

predsedov. Komisie sú trojčlenné. Po ich zvolení riadi priebeh voľby vrátane vyhlásenia 
právoplatných výsledkov volieb predseda volebnej komisie. 
 

6. Zvolenie kandidátov a právoplatnosť voľby: 
a) Kandidát na predsedu združenia je zvolený ak: 

1. Získa v prvom kole min. 50,01% hlasov prítomných členov (zaokrúhľuje sa na 
2 desatinné miesta). 

2. Ak sa nerozhodne v kole prvom, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov a zvolený je ten, ktorý získa väčšinu hlasov. 

3. V prípade, že za predsedu združenia bol navrhnutý len 1 kandidát a vo voľbách 
nezískal potrebnú väčšinu hlasov na zvolenie (min. 50,01% hlasov prítomných 
členov), voľby sa opakujú s novým menom kandidáta. Opakovaná voľba je 
verejná a do jej ukončenia sa nevyhlasujú výsledky volieb kandidátov do SR ani 
DR združenia. 

4. Novozvolený predseda združenia menuje hneď po ukončení volieb tajomníka 
združenia. 

b) Kandidáti za členov Správnej rady sú: 
1. zvolený predseda združenia,  
2. primátor mesta Nová Baňa,  
3. a prví ôsmi kandidáti s najvyšším počtom hlasov, ktorí vzišli  z volieb.  

c) Kandidáti za členov Dozornej rady sú prví traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, 
ktorí vzišli z volieb. Novozvolení členovia DR si zvolia svojho predsedu hneď po 
skončení volieb. 
 

7. Ukončenie volieb 
a) Prípadné protesty proti priebehu volieb musia byť ihneď vyriešené na zasadnutí v súlade 

so stanovami a platným volebným poriadkom. 
b) Po potvrdení výsledkov volieb odovzdá ďalšie riadenie zasadnutia predseda volebnej 

komisie novozvolenému predsedovi združenia. Týmto sa považujú voľby za ukončené. 
c) Z priebehu volieb volebná komisia vyhotoví zápisnicu. Prílohou zápisnice sú všetky 

dokumenty týkajúce sa volieb, počnúc ich vyhlásením až po vyhlásenie výsledkov. 
Zápisnica z volieb sa archivuje počas celého trvania združenia. 

 



8. Záverečné ustanovenie 
Volebný poriadok platí až do jeho zrušenia. Zmeny a doplnky volebného poriadku 
schvaľuje valné zhromaždenie združenia. 

 
9. Účinnosť 

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 14.2.2020 s tým, že jeho ustanoveniami sa 
budú riadiť prípravné práce a samotné voľby orgánov združenia už vo februári 2020. 

 
       
 
 
V Novej Bani 14.2.2020     Predseda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

1. Súhlas kandidáta  
2. Návrh kandidáta 
3. Menovanie výkonného výboru 
4. Vyhlásenie volieb 
5. Zápisnica z volieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1: Súhlas kandidáta 

 
 
 
 

Novobanský banícky spolok, Nám. slobody č.1, 96801 Nová Baňa 
 
 

Súhlas kandidáta 
 
 
 
 
Meno a priezvisko:   ........................................................ 
 
Číslo členského preukazu:   ........................................................ 
 
 
Doteraz zastávaná funkcia v OZ: ......................................................... 
 
 

V zmysle Volebného poriadku združenia 
 

súhlasím 
 

so zaradením mojej osoby na kandidátnu listinu do volieb na volebné obdobie rokov 
 
 

................................................. 
 
 
na funkciu:    ............................................................. 
 
 
V Novej Bani ......................................... 
 
 

 
 

Vlastnoručný podpis kandidáta.......................................... 
 
 
 
Tento súhlas kandidáta doručte výkonnému výboru pre voľby orgánov do združenia 
Novobanský banícky spolok najneskôr do ................................. 
 
 
 
 
 



Príloha č.2: Návrh kandidáta 
 
 

Novobanský banícky spolok, Nám. slobody č.1, 96801 Nová Baňa 
 

 
 

Návrh kandidáta 
 
 
 

V zmysle Volebného poriadku združenia navrhujem na volebné obdobie rokov  
 

................................. 
 
 
Navrhovateľ: ............................................................................................................. 

Meno a priezvisko navrhovateľa, číslo členského preukazu 
 

 
 
Kandidáta za: 
 

- Predsedu OZ Novobanský banícky spolok* 
- Člena Správnej rady OZ Novobanský banícky spolok* 
- Člena Dozornej rady OZ Novobanský banícky spolok* 

 
Pána (pani) :....................................................................................................................... 
 
 
 
Stanovisko navrhovaného: 
S kandidatúrou súhlasím, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:........................................ 
 
 
V Novej Bani ......................................... 
 
 

Vlastnoručný podpis navrhovateľa.......................................... 
 
 
 
* nehodiace sa škrtnite! 
 
Tento návrh kandidáta doručte výkonnému výboru pre voľby orgánov do združenia 
Novobanský banícky spolok najneskôr do ................................. 
 
 
 
 
 



Príloha č.3: Menovanie výkonného výboru 
 
 
 

Novobanský banícky spolok, Nám. slobody č.1 , 96801 Nová Baňa 
 

 
Menovanie výkonného výboru 

 
 

V zmysle Volebného poriadku združenia 
 

menujem 
 

Výkonný výbor na prípravu volieb  
 

pre voľby 
orgánov do Občianskeho združenia Novobanský banícky spolok  

na funkčné obdobie rokov 
 

....................................... 
 
 
 
 
Členovia výkonného výboru:  1. ....................................................... 
 
     2. ....................................................... 
 
     3. ....................................................... 
 
 
Výkonný výbor začína pracovať dňom svojho menovania. 
 
 
 
V Novej Bani ............................................  

 
 
 
 
  

 
 
 
       Predseda združenia 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4: Vyhlásenie volieb 
 
 

Novobanský banícky spolok, Nám. slobody č.1 , 96801 Nová Baňa 
 

 
Vyhlásenie volieb 

 
V zmysle Volebného poriadku združenia 

 
vyhlasujem 

 
oficiálne prípravné obdobie pre voľby 

orgánov do združenia Novobanský banícky spolok  
 
 

Voľby sa uskutočnia v zmysle volebného poriadku na Valnom zhromaždení združenia 
 

dňa ........................... 
 

Výkonný výbor určil v zmysle volebného poriadku oficiálne prípravné obdobie volieb na 
prijímanie návrhov kandidátov pre volené funkcie združenia s neprekročiteľným termínom do  
 

dňa ................................. do .................................hodiny. 
 
Do uvedeného termínu môžu členovia združenia doručiť osobne, poštou alebo e-mailom 
podpísané návrhy kandidátov výkonnému výboru volieb na adresu: OZ Novobanský banícky 
spolok, Nám. slobody 1, 96801 Nová Baňa, mail: nb.banicky.spolok@gmail.com . 
 
V zmysle volebného poriadku môže každý člen združenia navrhnúť kandidáta do funkcie: 
 

- Predseda OZ Novobanský banícky spolok 
- Člen Správnej rady OZ Novobanský banícky spolok 
- Člen Dozornej rady OZ Novobanský banícky spolok 

 
Každého kandidáta je potrebné navrhnúť samostatne na predpísanom tlačive, ktoré je uvedené 
v prílohe. 
 
       
V Novej Bani ................................... 
 
 
        Predseda združenia 
 
 
Prílohy: 

- Zoznam terajších volených zástupcov združenia 
- Tlačivo „Návrh kandidáta“ 

 

mailto:nb.banicky.spolok@gmail.com


Príloha č.5: Zápisnica z volieb 
 
 

Novobanský banícky spolok, Nám. slobody č.1, 968 01  Nová Baňa 
 

Zápisnica 
 

z volieb orgánov združenia Novobanský banícky spolok  na funkčné obdobie rokov  
 

....................... 
 

I. Voľba predsedu Novobanského baníckeho spolku 
 

Na voľbu predsedu Novobanského baníckeho spolku bolo 

vydaných celkom:........................ hlasovacích lístkov, 

z nich bolo odovzdaných celkom:  .....................hlasov, 

z toho: platných hlasov: ........................ 

   neplatných hlasov: ............... 

Za predsedu združenia Novobanský banícky spolok bol zvolený:  
 

..................................  
 

počtom hlasov ....................... 
 

II. Voľba Správnej rady Novobanského baníckeho spolku 
 

Na voľbu členov Správnej rady bolo 

vydaných celkom:........................ hlasovacích lístkov, 

z nich bolo odovzdaných celkom:  .....................hlasov, 

z toho: platných hlasov: ........................ 

   neplatných hlasov: .............. 

 
Za členov Správnej rady Novobanského baníckeho spolku boli zvolení: 

 
1. .............................................................., predseda združenia 
 
2. ..............................................................., primátor mesta Nová Baňa 
 



3. ............................................................... počet platných hlasov .................. 
 
4. ...............................................................  počet platných hlasov .................. 
 
5. ................................................................ počet platných hlasov .................. 
 
6. ................................................................ počet platných hlasov .................. 
 
7. ................................................................ počet platných hlasov .................. 
 
8. ................................................................ počet platných hlasov .................. 
 
9. ................................................................ počet platných hlasov .................. 
  
10. .............................................................. počet platných hlasov .................. 
 

 
III. Voľba Dozornej rady Novobanského baníckeho spolku 

 
Na voľbu členov Dozornej rady bolo 

vydaných celkom:........................ hlasovacích lístkov, 

z nich bolo odovzdaných celkom:  .....................hlasov, 

z toho: platných hlasov: ........................ 

   neplatných hlasov: ............... 

Za členov Dozornej rady Novobanského baníckeho spolku boli zvolení: 
 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 

V Novej Bani ......................................    
 
Volebná komisia:  
 
 Meno a priezvisko     Podpis 
 
1. ........................................................, predseda  ....................................... 
 
2. ........................................................   ....................................... 
 
3. ........................................................   ....................................... 
   
 


