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VOLEBNÝ PORIADOK
1/ Každý člen spoločenstva , ktorí dovŕši 18 rokov veku a je plne spôsobilý na orávne úkony, môže
voliť a byť volený do orgánov spoločenstva. Kandidát sa musí prihlásiť písomne najmenej 7 dní pre konaním
zhromaždenia.
2/ Voliť môže vlastník UPS alebo splnomocnená osoba.
3/ Počet volených členov do výboru je sedem (7) členov a do dozornej rady sú traja (3) členovia
včítane predsedov.
4/ Poradie na kandidátnej listine je usporiadané podľa veľkosti majetkového podielu UPS. Pri rovnosti
podielov abecedne.
5/ Pred volebným aktom predseda volebnej komisie vyhlási spôsob hlasovania, upravovania a
posudzovania platnosti a neplatnosti volebných lístkov.
6/ Volič zakrúžkovaním vyznačí komu dáva svoje hlasy.
7/ V prípade omylu počas krúžkovania kandidátov volič môže tento chybný volebný lístok odovzdať
predsedovi volebnej komisie a ten mu vydá nový volebný lístok s označením “ NÁHRADNÝ”.
8/ Dopisovanie kandidáta počas zhromaždenia do volebného lístka nebude akceptované.
9/ Predseda volebnej komisie vyhlasuje volebný akt za otvorený. Voľby sa uskutočnia vhodením
volebných lístkov do urny.
10/ Pri menšom počte zakrúžkovaných kandidátov ako je stanovený počet , volebný lístok je platný.
11/ V prípade, že vo volebnom lístku bude zakrúžkovaných viac kandidátov ako je stanovené , táto
časť volebného lístka je neplatná.
12/ Ak v niektorej časti volebného lístka volič urobí chybu, neplatná je len tá časť, kde je chyba,
ostatné časti sú platné.
13/ Volení kandidáti do výboru UPS a dozornej rady UPS musia získať nadpolovičnú väčšinu všetkých
hlasov bez hlasov fondu.
14/ Výsledky volieb vyhlási predseda volebnej komisie po sčítaní všetkých volebných lístkov. Z
volebného aktu bude spísaná zápisnica, ktorá bude podpísaná všetkými členmi volebnej komisie.
15/ V prípade, že nebude zvolený nový výbor a dozorná rada, musí byť zvolané nové zhromaždenie a
musia sa uskutočniť nové voľby do orgánov UPS a do tejto doby ostávajú pracovať členovia výboru,
dozornej rady UPS, ktorí boli zvolení a zaregistrovaní na Obvodnom lesnom úrade.
16/ Nové zhromaždenie zvolá výbor UPS do 60 dní, ak sa na zhromaždení nedohodne inak.

