POMÔŽME PSOM V REVÚCKOM ÚTULKU
občianske

združenie

Kúpeľná ul. 520/85, 050 01 Revúca, IČO 42188105

Vnútorný predpis č. 1/2010
o spôsobe voľby a odvolávania členov orgánov združenia
zo dňa 01.02.2010

Článok I
Spoločné ustanovenia
Členov rady a revízora volí o odvoláva členská schôdza ako najvyšší orgán združenia. Rada
volí spomedzi seba a odvoláva predsedu.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná
väčšina členov otvorí sa rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov.
Prítomní členovia rozhodnú verejným hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie
o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny
členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom.
Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Voliť a byť volený môže len člen združenia starší ako 18 rokov.
Voľba a odvolávanie sa môže uskutočniť dvomi spôsobmi:
− verejným hlasovaním zdvihnutím ruky
− tajným hlasovaním hlasovacími lístkami.
O spôsobe volieb rozhodne verejným hlasovaním nadpolovičná väčšina prítomných členov
oprávnených voliť.
Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom.
Návrh kandidátov pripravuje rada po predchádzajúcom prejednaní s členmi navrhovanými
do funkcií.
Voľby a odvolávanie zabezpečuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie.
Právo voliť je neprenosné, každý člen volí osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
Článok II
Verejné hlasovanie
Členská schôdza hlasuje o každom kandidátovi zvlášť. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných členov. Ak z viac ako dvoch zúčastnených
kandidátov ani jeden nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia z prvého dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Pri odvolávaní je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých prítomných členov.
Výsledky volieb sa uvedú v zápisnici z členskej schôdze.
Článok III
Tajné hlasovanie
Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú uvedené priezviska a
mená kandidátov v abecednom poradí. Pred menom každého kandidáta je uvedené poradové číslo.
Každý člen oprávnený voliť obdrží od volebnej komisie jeden hlasovací lístok a prejaví vôľu
dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho mene poradové číslo, pričom môže označiť
najviac toľko kandidátov, ako to vyplýva zo stanov združenia.
Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej
jedného a najviac takého počtu kandidátov, ako to vyplýva zo stanov združenia. Hlasovacie lístky
neupravené alebo inak upravené sú neplatné.
Volebná komisia po ukončení volieb vytriedi neplatné hlasovacie lístky, zistí ich počet a
tento zapíše do zápisnice z členskej schôdze. Taktiež spočíta platné hlasy a výsledok zapíše do
zápisnice z členskej schôdze. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých prítomných členov. Ak z viac ako dvoch zúčastnených kandidátov ani jeden nezíska
potrebnú nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia z prvého dvaja
kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Pri odvolávaní je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých prítomných členov.
Výsledky volieb sa uvedú v zápisnici z členskej schôdze.

