Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina

ZÁPISNICA
zo zhromaždenia delegátov OSBD Žilina, konaného dňa 24.05.2021 v budove
OSBD Žilina, Tulská 33, Žilina, korešpondenčnou formou hlasovania
Zhromaždenie delegátov (ďalej v texte len „ZD“) bolo zvolané predstavenstvom družstva pozvánkou zo dňa
19.04.2021 v zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina (ďalej len „OSBD Žilina“)
s nasledovným programom rokovania:
Program rokovania:
1. Voľba overovateľov zápisnice
2. Voľba členov mandátovej komisie
3. Schválenie programu rokovania
4. Vyhlásenie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie OSBD
Žilina
5. Voľba členov volebnej komisie pre zabezpečenie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie OSBD Žilina.
Pozvaní delegáti:

114

Delegáti s hlasovacím právom: 114

Hlasujúci delegáti:

82 doručených hlasovacích lístkov, z toho
81 hlasujúcich delegátov s hlasom rozhodujúcim (71,1%-ná účasť),
zhromaždenie delegátov bolo uznášaniaschopné.

Ospravedlnení (nehlasujúci)

1

delegát

Delegáti s hlasom poradným: 0

Organizačné zabezpečenie:

JUDr. Mgr. Jozef Straka, Lucia Štefánková

1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov
Zhromaždenie delegátov otvoril predseda predstavenstva Bc. Milan Piliar (ďalej len predsedajúci). Na zahájení zhromaždenia delegátov boli okrem osôb zabezpečujúcich organizačné zabezpečenie prítomní
RNDr. Ivan Bellan, JUDr. Bibiána Bojmírová, ktorí boli predstavenstvom OSBD Žilina poverení otvorením
poštových zásielok s hlasovacím lístkom a sčítaním hlasov a Ing. Daniel Divinec a Mgr. Otto Wiesler, ktorí
boli predstavenstvom OSBD Žilina poverení byť prítomní pri otváraní poštových zásielok s hlasovacím lístkom. Predseda predstavenstva informoval prítomných o prijatých hygienických opatreniach, ktoré je potrebné dodržať počas otvárania poštových zásielok s hlasovacími lístkami a sčítavania hlasov. Za zapisovateľa určil JUDr. Mgr. Jozefa Straku.
2. Otvorenie poštových zásielok s hlasovacími lístkami a sčítanie hlasov
Predsedajúci predložil osobám povereným otvorením poštových zásielok s hlasovacími lístkami a sčítaním
hlasov poštové obálky doručené na OSBD Žilina, označené ako obálky s hlasovacím lístkom delegáta a
zoznam delegátov, ktorým boli zaslané hlasovacie lístky s pozvánkou na zhromaždenie delegátov dňa
24.05.2021.
Následne osoby poverené otvorením poštových zásielok s hlasovacími lístkami za prítomnosti Mgr. Otta
Wieslera a Ing. Daniela Divinca otvorili všetky doručené poštové zásielky. Po ich otvorení osoby poverené
sčítaním hlasov skontrolovali overenie hlasovacích lístkov notárom a vykonali sčítanie hlasov k jednotlivým
návrhom uznesení a výsledky hlasovania boli zapísané do vyhodnotenia, ktoré je spolu s doručenými hlasovacími lístkami hlasujúcich delegátov a otvorenými poštovými obálkami prílohou č. 1 tejto zápisnice. Hlasovaním delegátov zhromaždenia delegátov bolo rozhodnuté nasledovne:
1. ZD/2021
Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina schvaľuje za overovateľov zápisnice z rokovania zhromaždenia delegátov:
Mgr. Otto Wieslera

79

hlasmi

Ing. Daniela Divinca

76

hlasmi

Uznesenie bolo prijaté.
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2. ZD/2021
Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina schvaľuje za členov mandátovej komisie zhromaždenia delegátov:
Ing. Jozefa Lukáčeka

79

Ivetu Burešovú

hlasmi

76

hlasmi

Uznesenie bolo prijaté.
3. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov
Po schválení uznesení o zvolení členov mandátovej komisie predložil predsedajúci zvoleným kandidátom
Ing. Jozefovi Lukáčekovi a Ivete Burešovej zoznam delegátov oprávnených hlasovať na zhromaždení delegátov a zoznam delegátov, ktorí doručili hlasovacie lístky na vyhodnotenie oprávnenia hlasujúcich delegátov hlasovať na zhromaždení delegátov a na spracovanie správy mandátovej komisie z rokovania zhromaždenia delegátov v súlade s čl. 10 ods. 3 Rokovacieho a volebného poriadku OSBD Žilina.
Po preskúmaní predložených podkladov a vyhodnotení zistených skutočností spracovala mandátová komisia
správu, ktorá s predloženými podkladmi tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Mandátová komisia po preskúmaní
zoznamu delegátov oprávnených hlasovať a skutočne hlasujúcich delegátov overených podľa doručených hlasovacích lístkov skonštatovala, že zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné v počte 81 hlasujúcich delegátov ( t. j. 71,05% - ná účasť na hlasovaní).
3. ZD/2021
Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina schvaľuje program rokovania zhromaždenia delegátov konaného dňa
24.05.2021 tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Hlasovanie:

Za:

81

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Uznesenie bolo prijaté

4. ZD/2021
Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina vyhlasuje voľby predsedu predstavenstva, členov predstavenstva
a členov kontrolnej komisie OSBD Žilina.
Hlasovanie:

Za:

79

Proti:

0

Zdržal sa:
Nehlasoval:

1
1

Uznesenie bolo prijaté

5. ZD/2021
Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina schvaľuje za člena volebnej komisie pre zabezpečenie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie OSBD Žilina:
Ing. Petra Pončáka

77

hlasmi

Ing. Miloša Babku

71

hlasmi

Františka Kršáka

75

hlasmi

Ivana Beracka

72

hlasmi

Mgr. Júliusa Buchela

73

hlasmi

Uznesenie bolo prijaté.
4. Záver
Zhromaždenie delegátov bolo ukončené o 14:30 hod. dňa 24.05.2021
Prílohy zápisnice:
1. Zoznam delegátov, ktorým boli zaslané pozvánky a hlasovacie lístky s poštovými obálkami
2. Zoznamom delegátov oprávnených hlasovať na zhromaždení delegátov a správa mandátovej komisie
3. Pozvánka na ZD zo dňa 22.04.2021
V Žiline dňa 24.05.2021
Zapísal:

JUDr. Mgr. Jozef Straka, zapisovateľ

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

Predsedajúci:

Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

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

Overovatelia:

Mgr. Otto Wiesler

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

Ing. Daniel Divinec

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