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Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1.1 Volebná komisia pre voľby členov poradného výboru je ustanovená na prípravu
a zabezpečenie volieb.
1.2 Členov volebnej komisie a predsedu volebnej komisie menuje štatutárny zástupca
spoločnosti po konzultácii so zamestnancami.
1.3 Členstvo vo volebnej komisii je na dobu neurčitú. Členstvo je čestné bez nároku na
odmenu.
1.4 Všetky náklady súvisiace s prípravou a priebehom volieb členov poradného výboru
a činnosťou volebnej komisie znáša spoločnosť Porubské služby, s.r.o., registrovaný
sociálny podnik.
1.5 Vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám z radov zamestnancov RSP je volebná
komisia zodpovedná za transparentné a spravodlivé vytváranie podmienok pre voľby
do poradného výboru a vytvorenie možností pre uplatnenie volebného práva
každého zamestnanca spoločnosti (RSP).

Článok 2 - Zloženie volebnej komisie
2.1 Členom volebnej komisie môže byť iba zamestnanec spoločnosti Porubské služby,
s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
2.2 Volebnú komisiu tvoria 3 členovia, z nich 1 je predsedom volebnej komisie.
2.3 Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou na miesto člena
poradného výboru. Ak sa zamestnanec, ktorý je člen volebnej komisie, rozhodne
kandidovať vo voľbách na miesto člena poradného výboru požiada o uvoľnenie
z volebnej komisie a štatutárny zástupca zabezpečí jeho náhradu.
2.4 Zoznam členov volebnej komisie je prílohou tohto volebného poriadku.
2.5 Hlavnú zodpovednosť za plnenie úloh volebnej komisie podľa tohto volebného
priadku má predseda volebnej komisie.

Článok 3 – Príprava volieb
3.1 Predseda volebnej komisie zvoláva volebnú komisiu v prípadoch, kedy je potrebné
vykonať voľby členov poradného výboru.
3.2 Príprava volieb sa začína určením dňa konania volieb. Deň konania volieb
odkonzultuje predseda volebnej komisie so štatutárnym zástupcom spoločnosti.
3.3 V súlade s interným dokumentom spoločnosti 1/2020 sa prvé voľby členov
poradného výboru (3 členovia za zamestnancov RSP) uskutočnia dňa 24.11.2020
3.4 Prvé doplňujúce voľby (2 miesta externých zainteresovaných osôb) sa uskutočnia do
7 dní od zabezpečenia vhodných kandidátov.
3.5 Doplňujúce voľby členov poradného výboru z dôvodu ukončenia členstva
v poradnom výbore sa uskutočňujú do 14 dní od ukončenia členstva v poradnom
výbore.
3.6 Predseda volebnej komisie zabezpečí včasnú informovanosť voličov – zamestnancov
RSP o mieste a čase konania volieb a pravidlách predkladania kandidatúry.
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3.7 V etape prípravy volieb predseda volebnej komisie registruje kandidátov na pozície
členov poradného výboru, vedie ich zoznam.
3.8 Volebná komisia preskúma pred vykonaním volieb, či kandidáti na pozíciu člena
poradného výboru spĺňajú zákonné podmienky a podmienky ustanovené interným
predpisom 2020/1. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok je predseda volebnej
komisie povinný o tejto skutočnosti informovať kandidáta a tiež štatutárneho
zástupcu spoločnosti.
3.9 Príprava volieb sa ukončí zostavením konečného zoznamu kandidátov, ktorí splnili
všetky podmienky.

Článok 4 – Realizácia volieb
4.1 Priebeh samotných volieb členov poradného výboru zabezpečuje predseda volebnej
komisie v spolupráci s ostatnými členmi komisie.
4.2 Na začiatku volieb informuje predseda volebnej komisie prítomných voličov
o konečnej kandidátke.
4.3 Predseda volebnej komisie pred samotnými voľbami zistí počet prítomných
oprávnených voličov a verejne vyhlási, či je možné vykonať platné voľby. Voľby sú
platné ak sa nich zúčastní nadpolovičný počet všetkých oprávnených voličov
(zamestnancov RSP).
4.4 V závislosti od počtu kandidátov a počtu disponibilných miest (miest na ktoré sa volia
členovia poradného výboru) navrhne predseda volebnej komisie spôsob volieb (tajné
alebo verejné).
4.5 Verejné voľby sa môžu uskutočniť iba v prípade ak počet kandidátov je rovný alebo
menší ako počet disponibilných miest. Podmienkou uskutočnenia verejných volieb je
jednoznačný súhlas prítomných oprávnených voličov s touto formou volieb.
Jednoznačný súhlas pre tieto účely je súhlas všetkých prítomných voličov. V prípade
aspoň jedného hlasu proti verejným voľbám sa uskutočnia tajné voľby.
4.6 V prípade verejných volieb sa verejne hlasuje za všetkých kandidátov naraz. Predseda
volebnej komisie zisťuje počet hlasujúcich za navrhnutých kandidátov, proti
navrhnutým kandidátom a počet voličov, ktorí sa zdržali hlasovania.
4.7 V prípade tajných volieb zabezpečí predseda volebnej komisie vydanie hlasovacích
lístkov. Hlasovací lístok je menný zoznam všetkých kandidátov a písomné pokyny
o tom, koľkých kandidátov môže volič označiť krúžkovaním. Maximálny počet
označených kandidátov sa rovná počtu disponibilných miest. Napríklad pri voľbe 3
členov poradného výboru je počet možných krúžkov na volebnom lístku najviac 3 bez
ohľadu na počet kandidátov.
4.8 V prípade tajných volieb sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov v závislosti
od počtu disponibilných miest. Napríklad v prípade volieb troch disponibilných miest
sú zvolení kandidáti, ktorí sa po sčítaní hlasov umiestnili na 1. až 3. mieste.
4.9 V prípade rovnosti počtu hlasov sa o zvolenom kandidátovi rozhoduje losovaním.
Losovanie sa vykoná tak, že predseda volebnej komisie zabezpečí napísanie mena
príslušných kandidátov na rovnako veľký kúsok papiera, tieto mená sa vložia do
rovnakých obálok a zalepia. Po dostatočnom premiešaní obálok jeden z členov
volebnej komisie vyberie obálku s menom. Tento kandidát sa pokladá za zvoleného.
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4.10 Samotné voľby sú skončené ak je spracovaný zoznam zvolených členov poradného
výboru.

Článok 5 – Zápisnica z vykonaných volieb
5.1 Z vykonaných volieb členov poradného výboru sa vyhotovuje zápisnica.
5.2 Zápisnica obsahuje minimálne údaje:
a) Počet všetkých oprávnených voličov
b) Počet všetkých prítomných voličov
c) Konštatovanie či voľby boli platné (platné sú ak sa ich zúčastní nadpolovičná
väčšina všetkých oprávnených voličov)
d) Spôsob hlasovania (verejné voľby alebo tajné voľby)
e) Menný zoznam kandidátov
f) Výsledky volieb (počty hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti)
g) Menný zoznam úspešných kandidátov, ktorí boli zvolení za členov poradného
výboru s odporúčaním na ich menovanie za členov poradného výboru
štatutárnym zástupcom spoločnosti (RSP).
5.3 Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina (zoznam oprávnených voličov a podpísaní
prítomní voliči.
5.4 V prípade tajných volieb je súčasťou zápisnice aj obálka so zalepenými hlasovacími
lístkami.
5.5 Zápisnicu z volieb podpisujú všetci členovia volebnej komisie

Článok 6 - Záverečné ustanovenia
6.1 Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5.8.2020
6.2 Zmeny a doplnky sa môžu vykonať písomným dodatkom schváleným štatutárnym
zástupcom spoločnosti RSP – jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti.
Schválil dňa 5.8.2020

Ing. Pavol Sandanus
Konateľ spoločnosti
Pečiatka:

Podpis:
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Porubské služby, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba

Volebný poriadok a volebná komisia pre voľby členov
PORADNÉNO VÝBORU
registrovaného sociálneho podniku

Príloha č. 1
Menný zoznam členov volebnej komisie
Jozef Vereš – predseda komisie

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

Benjamin Letko – člen komisie

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

Ľudovít Hodas – člen komisie

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

Podpisom člen komisie potvrdzuje súhlas s menovaním.
V Kamennej Porube, dňa 5.8.2020

Ing. Pavol Sandanus
Konateľ spoločnosti
Pečiatka:

Podpis:
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