VOLEBNÝ PORIADOK
členskej schôdze Klubu chovateľov bíglov Slovenska, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Volebný poriadok klubu, upravuje v zmysle stanov Klubu chovateľov bíglov Slovenska
(ďalej len „KCHBS”) podrobnosti o voľbách orgánov klubu a jeho funkcionárov na členskej
schôdzi (ďalej len „orgány klubu”).
Článok II.
Príprava a voľby orgánov klubu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Predsedu, tajomníka, poradcu chovu, výcvikára, ekonóma, revízora a zástupcu v KR
SPZ navrhuje členskej schôdzi z radov členov klubu zapísaných v zozname klubu (ďalej
len „člen klubu”) výbor klubu alebo členovia klubu na členskej schôdzi.
Kandidátka sa zostavuje samostatne pre jednotlivé orgány a funkcionárov klubu.
Voľby riadi volebná komisia členskej schôdze.
Každý na členskej schôdzi prítomný člen obdrží po 1 hlasovacom lístku pre voľby
do každého orgánu klubu.
Voľby sa konajú vhodením upraveného hlasovacieho lístka do urny.
Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a organizačnými
prostriedkami.
Úprava hlasovacieho lístku sa vykoná tak, že hlasujúci napíše na lístku mená
vybraných kandidátov do výboru klubu, revízora a zástupcu v KR SPZ. Ak hlasujúci
hlasovací lístok neupraví, hlasovací lístok je neplatný. V prípade pochybností rozhodne
o platnosti hlasovacieho lístku s konečnou platnosťou volebná komisia.
Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.
K zvoleniu za člena orgánu klubu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov
prítomných na členskej schôdzi.
O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápis. Zápis musí obsahovať
počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasov a u každého kandidáta
počet získaných hlasov. Vyhotovuje sa 2 krát a podpisujú ho všetci členovia volebnej
komisie. Po skončení volieb sa zápis spolu s hlasovacími lístkami zapečatí a odovzdá
predsedovi klubu. Tento materiál sa musí uložiť tak, aby bolo možné v prípade
sťažnosti preveriť správnosť volieb.
Článok III.
Voľby pracovných komisií členskej schôdze

1.

2.

Orgány členskej schôdze ustanovené členskou schôdzou volí členská schôdza
verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladá členskej schôdzi výbor klubu
alebo členovia klubu.
Každý člen prítomný na členskej schôdzi hlasuje osobne. Hlasuje sa spôsobom
schváleným členskou schôdzou.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenie
Tento volebný poriadok bol schválený členskou schôdzou KCHBS dňa 26.09.2020
v Trenčíne - Nozdrkovciach a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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