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Z á p i s n i c a 
zo Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 8.6.2012 

v reštaurácii Istropolis – Dom odborov, Trnavské mýto 1  v Bratislave 

 

 

 V súlade s čl. 56 bod 1 platných Stanov Bytového družstva Bratislava III. zvolalo 

predstavenstvo zasadnutie Zhromaždenia delegátov na deň 8.6.2012 uznesením č. 121/5/12 zo 

dňa 2.5.2012 s nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov 

3. Voľba mandátovej komisie,  overovateľov zápisnice,  návrhovej komisie,  

zapisovateľov  

4. Schválenie programu 

5. Kontrola plnenia uznesení ZD 

6. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011 a rozdelenie zisku. Stanovisko KK 

k účtovnej závierke za rok 2011 

7. Audit za rok 2011, schválenie audítora na rok 2012 

8. Výročná správa za rok 2011 

9. Správa predstavenstva o činnosti 

10. Správa kontrolnej komisie 

11. Schválenie rozpočtu na rok 2012 

12. Doplňovacie voľby do Kontrolnej komisie  

13. Rôzne  

A/ Správa škodovej komisie 

B/ Dodatok č. 6  k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti 

s výkonom funkcie v orgánoch družstva 

14. Kontrola prijatých uznesení 

15. Ukončenie. 

 

     Rokovanie Zhromaždenia delegátov sa konalo v Bratislave,  v  reštaurácii Istropolis - Dom 

odborov  so začiatkom o 16,00 hodine. 

 

K bodu 1.    Otvorenie  

 
Rokovanie Zhromaždenia delegátov v zmysle uznesenia predstavenstva Bytového 

družstva Bratislava III. č. 121/5/12 zo dňa  2.5.2012 otvoril predseda: Štefan Vaško VO č.54 

(ďalej len predsedajúci), a privítal prítomných delegátov. Z prezenčnej listiny predsedajúci 

zistil, že je prítomných a prezentovaných  33 delegátov a  náhradníkov delegátov z 39 riadne 

pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 

delegátov, t.j.  Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.    Určenie  volebných obvodov a počtu delegátov 
 

Predsedajúci oznámil, že Predstavenstvo družstva uznesením č. 122/5/12  a č. 123/5/12 zo 

dňa  2.5.2012 schválilo zmenu v  počte volebných obvodov od predchádzajúceho 

zhromaždenia delegátov a to obnovenie volebného obvodu č. 48 – Pri šajbách 24 a na základe 

dodania dokumentov potvrdzujúcich voľbu delegáta volebného obvodu č. 56 – Pápežová 

Jarmila po schválení materiálov na predstavenstve odporúča schváliť volebné obvody 

v predloženom znení.  
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Prebehlo hlasovanie k uzneseniam druhého bodu programu nasledovne: 

 

ZD schvaľuje  obnovenie volebných obvodov č. 48, Pri šajbách 24 a č. 56, 

Závadská 6-8 z dôvodu platných volieb. 

 

Prezentácia : 33     Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

     Uznesenie bolo prijaté 

 
ZD schvaľuje  počet volebných obvodov 39 a počet účastníkov -  39 delegátov 

a náhradníkov delegátov  

     
     Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

     Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie, overovateľov zápisnice,               

návrhovej komisie,  zapisovateľov  
 

Predsedajúci predniesol návrh na členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov. 

Navrhnutí delegáti  súhlasili s funkciou člena mandátovej komisie a s prácou v komisii.  

  

ZD  schvaľuje členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov : 

1. Ing. Ľubomíra Šmigielová 

2. Irena Pulcová  

3. RNDr. Ján Rapák 

       Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo  prijaté 
 

Predsedajúci vyzval členov mandátovej komisie, aby prekontrolovali účasť delegátov. 

 

Predsedajúci požiadal  predsedu mandátovej komisie o prednesenie správy: 

Ing. Ľubomíra Šmigielová, VO č. 2 – predsedníčka mandátovej komisie oboznámila delegátov 

so správou mandátovej komisie, v ktorej konštatovala, že na rokovanie bolo pozvaných 39 

riadne zvolených delegátov a náhradníkov delegátov,  prítomných o 16 
30

 hod. bolo 31 

delegátov, náhradníci 2,  t.j. 84,61 % pozvaných.   Menovaná oznámila, že na prijatie 

platného uznesenia je potrebných 17 hlasov. Na voľby do orgánov družstva je potrebných 20 

hlasov, t.j. nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov. 

 

ZD    schvaľuje správu mandátovej  komisie 

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 
 

 

Predsedajúci navrhol, aby ku každému bodu programu bola vedená rozprava a po jej 

ukončení sa hlasovalo o predložených uzneseniach k danému bodu. 

 

ZD    určuje  že ku každému bodu programu bude vedená rozprava a po jej 

ukončení sa bude hlasovať o predložených uzneseniach k danému 

bodu 

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 
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Predsedajúci predniesol návrh na členov návrhovej komisie. Navrhnutí delegáti  súhlasili 

s funkciou člena návrhovej komisie a s  prácou v komisii.  

  

ZD    schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení: 

   1.  PhDr. Ľuboš Fiam   

   2. PhDr. Július Porubský 

3. Ing. Ján Borgula  

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci predniesol návrh na overovateľov zápisnice. Navrhnutí delegáti súhlasili 

s prácou overovateľov zápisnice.  

 

ZD    schvaľuje za overovateľov zápisnice : 

 1. Ing. Zacharová Elena 

 2. Ing. Mravková Anna 

       Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci  predniesol návrh na zapisovateľov zápisnice.    
 

ZD    schvaľuje za zapisovateľov  zápisnice : 

 1. Božíková Janka 

 2. Rusnáková Sidónia 

  

       Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 4.    Schválenie programu Zhromaždenia delegátov 

 
Predsedajúci navrhol do bodu 12 doplniť voľbu člena predstavenstva, z dôvodu odstúpenia 

člena predstavenstva PhDr. Alexandra Geriča a doplniť voľbu ďalšieho člena volebnej 

komisie z dôvodu neprítomnosti člena volebnej komisie Štefana Mihaliska. Presné znenie 

bodu 12 : Doplňovacie voľby do Kontrolnej komisie,  Predstavenstva  a volebnej komisie BD 

BA III.  

Keďže delegáti nemali žiadne pripomienky k  predloženému programu, pristúpilo sa  

k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 

 

ZD  schvaľuje doplnený predložený program Zhromaždenia delegátov BD BA III, 

konaného dňa 8.6.2012 

 

    

1. Otvorenie 

2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov 

3. Voľba mandátovej komisie,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie,  

zapisovateľov  

4. Schválenie programu 

5. Kontrola plnenia uznesení ZD 

6. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011 a rozdelenie zisku. Stanovisko KK 

k účtovnej závierke za rok 2011 

7. Audit za rok 2011, schválenie audítora na rok 2012 
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8. Výročná správa za rok 2011 

9. Správa predstavenstva o činnosti 

10. Správa kontrolnej komisie 

11. Schválenie rozpočtu na rok 2012 

12. Doplňovacie voľby do Kontrolnej komisie, Predstavenstva a volebnej komisie BD BA 

III 

13. Rôzne  

A/ Správa škodovej komisie 

B/ Dodatok č. 6  k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti 

s výkonom funkcie v orgánoch družstva 

14. Kontrola prijatých uznesení 

15. Ukončenie. 

 Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu  5.  Kontrola plnenia uznesení ZD  

 
Predsedajúci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými  

materiálmi. Všetky uznesenia ZD zo dňa 23.9.2011 boli splnené a k uvedenému bodu otvoril 

diskusiu. 

Zo strany delegátov  nebol žiadny diskusný príspevok, a preto sa pristúpilo  k hlasovaniu. 

 

ZD  berie na vedomie plnenie uznesení  ZD BD BA III zo dňa 23.9.2011 

 

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 6.  Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011 a rozdelenie 

zisku. Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke  za 

rok 2011 

 
Predsedajúci uviedol, že materiál bol zaslaný s pozvánkou a vyzval delegátov, aby sa 

k účtovnej závierke  vyjadrili.  

K tomuto materiálu diskutovali: Ing. Szabová VO č. 10 (diskusný príspevok v prílohe 

zápisnice), Ing. Zalaiová, členka kontrolnej komisie, Mgr. Lešková podpredsedníčka 

predstavenstva, VO č. 13, PhDr. Gerič.  Ing. Szabová VO č. 10 odovzdala návrhovej komisii 

návrh uznesení k účtovnej závierke, o ktorých sa postupne hlasovalo. 

 

ZD    ukladá  predstavenstvu zabezpečiť vykonávanie časovej snímky 

jednotlivých     činností družstva a presne určiť mzdové 

a materiálové náklady na každú činnosť, ktorú družstvo 

vykonáva a na jednotlivé strediská 

 
Hlasovanie : za 0/proti 23/zdržal sa 9 

       Uznesenie nebolo prijaté 
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ZD    ukladá predstavenstvu zabezpečiť, aby namiesto NP, SP bolo 

uvádzané a sledované stredisko nehnuteľného majetku 

družstva a jeho náklady a výnosy  

 
Hlasovanie : za 2/proti 21/zdržal sa 10 

       Uznesenie nebolo prijaté 

 

ZD    schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2011 

 
Hlasovanie : za 31/proti 2/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci informoval, že návrh na rozdelenie zisku sa zhoduje s návrhom kontrolnej 

komisie a vyzval Ing. Zalaiovú, členku kontrolnej komisie, aby upresnila, či fond odmien je 

totožný z návrhom predstavenstva v bode 2 predloženého materiálu. Ing. Zalaiová uviedla, že 

návrh sa zhoduje s návrhom predstavenstva. Predsedajúci vyzval delegátov, aby sa vyjadrili 

k materiálu ,, Rozdelenie zisku“. 

K tomuto materiálu diskutovali: Ing. Szabová VO č. 10, ktorá odovzdala návrhovej komisii 

návrhy  uznesení, o ktorých sa hlasovalo. K tejto téme ďalej diskutovali: Ing. Zachar VO č. 

28, Pápežová VO č. 56, Ing  Kezman VO č. 5, RNDr. Rapák VO č. 33, Ing. Mravková VO č. 

51 - navrhla znížiť čiastku 20.000,- € z fondu odmien na čiastku 10.000,- € a ostávajúcu sumu 

presunúť do nerozdeleného zisku minulých rokov, zároveň predložila návrh uznesenia, 

o ktorom sa hlasovalo.  

Predsedajúci  vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy uznesení. 

PhDr. Ľuboš Fiam – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia Ing. Szabovej: 

 

ZD    schvaľuje  rozdeliť dosiahnutý čistý hospodársky výsledok za rok 2011 v celkovej 

výške 57.543,78  € nasledovne : 

 

- do FOU tzv. hybridných domov ( v ktorých vlastníkom určitého 

počtu bytov a NP je BD BA III)             4.666,40 € 

 

- vyplatenie  odmien  predstavenstvu  a kontrolnej komisie   

 10.000,00 €   

 

- rozdelenie zisku medzi družstevníkov v zmysle Stanov BD BA III  

 42.877,38 €                                        

  

Hlasovanie : za 1/proti 25/zdržal sa 7 

       Uznesenie nebolo prijaté 

 

PhDr. Ľuboš Fiam – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia Ing. Mravkovej: 

 

ZD    schvaľuje  rozdeliť dosiahnutý čistý hospodársky výsledok za rok 2011 v celkovej 

výške 57.543,78  € nasledovne : 

 

- do FOU tzv. hybridných domov ( v ktorých vlastníkom určitého 

počtu bytov a NP je BD BA III)             4.666,40 € 

 

- vytvoriť fond odmien dlhoročným a jubilujúcim členom BD BA III

                  10.000,00 € 
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- vyplatenie  odmien  predstavenstvu  a kontrolnej komisie   

 10.000,00 €   

 

- príspevok do nerozdeleného zisku minulých rokov 

 32.877,38 €                                        

  

Hlasovanie : za 2/proti 20/zdržal sa 11 

       Uznesenie nebolo prijaté 

 

PhDr. Ľuboš Fiam – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia Predstavenstva 

a Kontrolnej Komisie BD BA III: 

 

ZD    schvaľuje  rozdeliť dosiahnutý čistý hospodársky výsledok za rok 2011 v celkovej 

výške 57.543,78  € nasledovne : 

 

- do FOU tzv. hybridných domov ( v ktorých vlastníkom určitého 

počtu bytov a NP je BD BA III)             4.666,40 € 

 

- vytvoriť fond odmien dlhoročným a jubilujúcim členom BD BA III

                  20.000,00 € 

 

- vyplatenie  odmien  predstavenstvu  a kontrolnej komisie   

 10.000,00 €   

 

- príspevok do nerozdeleného zisku minulých rokov 

 22.877,38 €                                        

  

Hlasovanie : za 28/proti 0/zdržal sa 5 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

ZD    berie na vedomie  stanovisko kontrolnej komisie k ročnej  účtovnej 

závierke za  rok 2011 

 

      Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

ZD    ukladá Predstavenstvu BD BA III  na základe overenia účtovnej závierky 

k 31.12.2011:  

1) účtovnú závierku a overenú výročnú správu BD BA III zaslať do 

troch mesiacov po zasadnutí ZD do registra listín a obchodného 

vestníka 

2) upraviťzákladné imanie zaúčtované v hlavnej knihe BD BA III 

tak, aby podiel sumy na účte vydelený ZČV člena dalo celé číslo 

rovnajúce sa počtu členov a tak upravenú výšku základného 

imania zapísať do OR. 

 

 

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 7.   Audit za rok 2011 a schválenie audítora na rok 2012 

 
Predsedajúci informoval delegátov o tom, že im bol  predložený materiál  v písomnej forme 

s ostatnými materiálmi.  

Predsedajúci  zároveň otvoril diskusiu k správe nezávislého audítora. 

K tomuto materiálu neboli predložené žiadne  pripomienky zo strany delegátov,  pristúpilo sa 

preto  k hlasovaniu. 

 

ZD berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2011   

         

Hlasovanie : za 33/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo  prijaté 

 

O 17
45

 hod. z rokovania odišiel delegát Kezman Zeno, VO č. 5 

 

Prezentácia: 32 

 

Predsedajúci  otvoril diskusiu k bodu Schválenie audítora na rok 2012. K tejto téme 

diskutovali: RNDr. Rapák, VO č. 33, Ing. Szabová, VO č. 10, Házel, VO č. 36, PhDr. Gerič, 

Ing. Maneková, VO č. 1, Danišová, zamestnanec BD BA III.  

 

 

ZD    schvaľuje audítora na rok 2012  firmu AUDITEX s.r.o, Bratislava, 

Audítorská a poradenská spoločnosť, Astrová 46, 821 01 

Bratislava  za cenu 4 500,- € bez DPH  

 

Hlasovanie : za 32/proti 0/zdržal sa  0 

       Uznesenie bolo  prijaté 

 

K bodu 8.   Výročná správa za rok 2011  

 
Predsedajúci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými 

materiálmi, a preto otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Zachar, VO č. 28, PhDr.  Volleková, VO č. 35, ktorá 

upozornila na nesprávne uvedený dátum voľby  podpredsedníčky predstavenstva. 

Predsedajúci informoval, že uvedený materiál bude opravený. K tomuto materiálu predložial 

Ing. Szabová písomne návrhy uznesení. 

 

ZD    ukladá Predstavenstvu BD BA III prijať účinné opatrenia 

a zabezpečiť, aby správcovská činnosť bola  aspoň mierne 

zisková 

 

Hlasovanie : za 1/proti 17/zdržal sa 11 

       Uznesenie nebolo  prijaté 

 

ZD    ukladá Predstavenstvu BD BA III predložiť na najbližšom ZD na 

porovnanie (prehľad)  poplatkov za správu obytných domov 

v lokalite Nové Mesto a na základe toho  a na základe 

skutočných nákladov na správu  v BD BA III predložiť návrh 

na výšku poplatku za správu tak, aby správcovská činnosť  

nebola stratová 
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Hlasovanie : za 0/proti 25/zdržal sa 7 

       Uznesenie nebolo  prijaté 

 

ZD    ukladá Predstavenstvu BD BA III vzhľadom na nevyhovujúci stav 

evidencie dokumentov na právnom oddelení zabezpečiť 

bezodkladne externého pracovníka špecialistu na evidenciu 

dokumentov a zabezpečiť poriadok a ochranu dokumentov na 

právnom oddelení. Zároveň ukladá PD BD BA III, aby 

právnik zodpovedal za zverenú agendu a jej doklady na 

právnom oddelení a 1/3 odmeny právnika viazať na úspešnosť 

sporov a poriadok v evidencii dokumentov 

 

Hlasovanie : za 3/proti 15/zdržal sa 14 

       Uznesenie nebolo  prijaté 

 

 

ZD   schvaľuje  výročnú správu Bytového družstva Bratislava III  2011  

        
       Hlasovanie : za 32/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie  bolo  prijaté 

  

K bodu 9.    Správa predstavenstva o činnosti  
 

Predsedajúci poznamenal, že správa bola delegátom doručená písomne  a vyzval delegátov, 

aby sa k správe vyjadrili. 

K  materiálu neboli diskusné príspevky, a pristúpilo sa preto k hlasovaniu o návrhu uznesenia, 

ktorý predložil predsedajúci. 

 

 ZD   schvaľuje  správu Predstavenstva BD BA III  za obdobie september 2011 až máj 

2012 bez pripomienok 

     

Hlasovanie : za 32/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

  

 

K bodu 10.    Správa kontrolnej komisie  
 

Predsedajúci oznámil, že správa kontrolnej komisie bola doručená každému delegátovi 

písomne, preto bola hneď otvorená diskusia. 

K predloženému materiálu zaznela zo strany delegátov pripomienka k návrhu uznesenia KK: 

ZD volí p. Bajuszovú. Predsedajúci vysvetlil, že nakoľko voľby budú vykonané v bode 12, 

nie je možné o tomto návrhu hlasovať v bode 10.   

 

ZD    schvaľuje  správu Kontrolnej komisie BD BA III s pripomienkami s vylúčením 

návrhu uznesenia. 

        

Hlasovanie : za 32/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu 11. Schválenie rozpočtu na rok 2012  

 

Predsedajúci   oznámil,   že   materiál   bol  zaslaný  delegátom  doplnený   o  požiadavky  

z  predošlých rokovaní ZD spolu s pozvánkou. V zmysle uznesenia ZD v roku 2010 je návrh 

doplnený o komentár, respektíve poznámky, ktoré popisujú postup výpočtu jednotlivých 

položiek. Spolu s materiálom je predložené čerpanie za prvý kvartál roku 2012. 

Predsedajúci otvoril k danému bodu diskusiu. 

K tomuto bodu neboli žiadne diskusné príspevky, preto sa pristúpilo  k hlasovaniu o návrhu 

uznesenia. 

 

ZD  schvaľuje rozpočet BD BA III na rok 2012  

        

Hlasovanie : za 31/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

O 18
30

 hod. z rokovania odišiel delegát Ing. Peter Zachar, VO č. 28 

 

Prezentácia: 31 

 

K bodu  12. Doplňovacie voľby do Kontrolnej komisie, Predstavenstva a  

volebnej komisie Bytového družstva   Bratislava III   
 

 

Doplňovacie voľby do volebnej komisie. 

 

Predsedajúci vysvetlil, že je potrebné doplniť člena, nakoľko zvolený člen Štefan  Mihalisko, 

VO č.59 je odcestovaný, nemôže volebná komisia pracovať v zložení 2 členov. Predsedajúci 

navrhol doplniť kandidáta  - Ing. Peter Kuška , VO č.42 

 

ZD    schvaľuje člena volebnej komisie  - Ing. Peter Kuška , VO č. 42 

 

     Hlasovanie: za 30/proti 0/zdražal sa 1 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Ing. Peter Kuška, VO č. 42, navrhol zníženie počtu členov kontrolnej komisie na štyri. 

K návrhu sa vyjadrili členky KK  - Ing. Zalaiová, Ing. Šmigielová. 

 

ZD    navrhuje  zníženie počtu členov kontrolnej komisie na štyri  

 

     Hlasovanie: za 6/proti 13/zdražal sa 13 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

Doplňovacie voľby do kontrolnej  komisie. 

 

Predsedajúci vysvetlil, že z kontrolnej komisie odstúpila p. Bajuszová z rodinných dôvodov. 

Po uplynutí týchto dôvodov ju KK kooptovala. Kooptácia trvá len do konania najbližšieho 

rokovania ZD, preto musia byť vykonané doplňovacie voľby.  

Predsedajúc uviedol, že bod 12 bol doplnený aj o voľbu člena predstavenstva, nakoľko p. 

PhDr. Alexander Gerič dňom 3.5.2012 sa stal predčasným dôchodcom. Z dôvodu priznania 

predčasného starobného dôchodku – v zmysle zákona -  musel ukončiť svoju činnosť 

v predstavenstve. Od tohto času predstavenstvo nezasadalo, čiže nekooptovalo žiadneho 



Bytové družstvo Bratislava III                                                                                                                8.6.2012 

                                               

Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov, dňa  8.6.2012 10 

člena. Nakoľko PhDr. Alexander Gerič prejavil záujem pokračovať v činnosti člena 

predstavenstva bez nároku na odmenu,  predsedajúci ho navrhol  ako kandidáta. 

 

Predsedajúci upozornil, že v zmysle článku 6 volebného poriadku by mal byť počet 

kandidátov na kandidátnej listine vyšší o 20% než je určený počet volených členov. 

Z uvedeného dôvodu vyzval delegátov o doplnenie návrhov kandidátov.  Predsedajúci pred 

odovzdaním slova predsedovi volebnej komisie, navrhol doplňovacie voľby vykonať tajným 

hlasovaním, teda spôsobom ako pri riadnych voľbách. Vyzval predsedu návrhovej komisie, 

aby predniesol návrh uznesenia. 

 

ZD    schvaľuje vykonanie doplňovacích volieb do Kontrolnej komisie 

a Predstavenstva BD BA III tajným hlasovaním  

 

     Hlasovanie: za 20/proti 6/zdražal sa 5 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie Ing. Uličnému, aby s členmi 

volebnej komisie vykonali doplňovacie voľby do Kontrolnej komisie a Predstavenstva BD 

BA III. 

    

 

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie uviedol dvoch kandidátov na člena 

predstavenstva a vyzval PhDr. Alexandra Geriča, a Mgr. Tomáša Franciscyho , VO č. 19 aby 

sa predstavili. 

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie informoval, že na zvolenie kandidáta za 

člena predstavenstva je potrebný počet hlasov nadpolovičnej väčšiny pozvaných delegátov, t.j. 

20 hlasov.  

 

Volebná komisia pre voľbu člena Predstavenstva BD BA III vydala 31 volebných lístkov a po 

ukončení voľby vyhodnotila volebné lístky pre voľbu člena Predstavenstva BD BA III na 

funkčné obdobie rokov 2011-2016 nasledovne:   

Z platných 31 volebných lístkov získali kandidáti nasledovné počty hlasov a poradie: 

 

PhDr. Alexander Gerič    27 hlasov 

 

Mgr. Tomáš Franciscy    4 hlasy 

        

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie oznámil, že  za člena Predstavenstva BD BA 

III  bol zvolený:  

 

    PhDr. Alexander Gerič 

 

PhDr. Alexander Gerič, nar. 8.4.1952, r.č. 520408/267, občan SR, trvale bytom Ovručská 14, 

Bratislava. 

 

Predsedajúci  uviedol, že PhDr. Alexander Gerič bude pracovať  bez nároku na odmenu, resp. 

náhrady za stratu času v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva BD BA III. 

 

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie uviedol dvoch kandidátov na člena 

kontrolnej komisie a vyzval Petra Schmelcera, aby sa predstavil. Jarmila Bajuszová – 

neprítomná. 
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Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie informoval, že na zvolenie kandidáta za 

člena kontrolnej komisie je potrebný počet hlasov nadpolovičnej väčšiny pozvaných 

delegátov, t.j. 20 hlasov.  

 

Volebná komisia pre voľbu člena Kontrolnej komisie BD BA III vydala 31 volebných lístkov 

a po ukončení voľby vyhodnotila volebné lístky pre voľbu člena Kontrolnej komisie BD BA 

III na funkčné obdobie rokov 2011-2016 nasledovne:   

Z platných 31 volebných lístkov získali kandidáti nasledovné počty hlasov a poradie: 

 

 

Jarmila Bajuszová     18 hlasov 

 

Peter Schmelcer     13 hlasov 

        

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie oznámil, že  za člena Kontrolnej komisie 

nebol zvolený žiaden z kandidátov.  

 

     
ZD    schvaľuje správu volebnej komisie o doplňovacích voľbách do Predstavenstva 

a Kontrolnej komisie BD BA III 
Hlasovanie : za 31/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu  13.    Rôzne  

 
A) Správa škodovej komisie 

 

Predsedajúci oznámil, že správa Škodovej komisie BD BA III bola zaslaná spolu s ostatnými 

materiálmi a k uvedenému bodu otvoril diskusiu. 

 

ZD   berie na vedomie    správu  Škodovej komisie Bytového družstva Bratislava III  

  
Hlasovanie : za 31/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

B) Dodatok č.6 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad 

 

Predsedajúci oznámil, že materiál bol zaslaný spolu s ostatnými materiálmi a k uvedenému 

bodu otvoril diskusiu. 

 

ZD   schvaľuje   dodatok č. 6 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad    

v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva 

  
Hlasovanie : za 31/proti 0/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Predsedajúci v bode „rôzne“  požiadal delegátov, aby navrhli členov do komisie na 

vypracovanie „Smernice o použití fondu odmien pre dlhoročných a jubilujúcich členov BD 

BA III  a prípravu osláv 50 – teho výročia založenia družstva“.  
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  ZD   schvaľuje  komisiu na vypracovanie Smernice o použití fondu odmien pre 

dlhoročných a jubilujúcich členov BD BA III  a prípravu osláv 

50 – teho výročia založenia družstva v zložení: Ing. Ján 

Borgula, Ing. Terézia Maneková, Ing. Jiří Michalík, Ing. 

Veselinka Szabová, Ing. Vincent Topolčány, Ing. Eduard 

Uličný, PhDr. Eleonóra Volleková  

 

  
Hlasovanie : za 30/proti 1/zdržal sa 0 

       Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu  14.  Kontrola prijatých uznesení 
 

Predsedajúci vyzval návrhovú komisiu, aby oboznámila delegátov s prijatými uzneseniami. 

 

K bodu 15.   Ukončenie  

 
Na záver p. Štefan Vaško, predseda poďakoval všetkým delegátom za účasť a ukončil 

Zhromaždenie delegátov. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice  :  Ing. Anna Mravková ........................................ 

         

 

         Ing. Elena Zacharová ........................................ 

 

 

 

 

Zapísali :   Janka Božíková          ....................................... 

   

 

Sidónia Rusnáková ....................................... 

 

 

 

V Bratislave, dňa  08.06.2011 
       


