VOLEBNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH EXPERTOV

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1

Tento volebný poriadok je vnútornou normou Slovenskej asociácie vodárenských expertov (ďalej SAVE) a obsahuje
záväzné zásady a pravidlá
pre priebeh
a vyhodnotenie volieb orgánov SAVE.

1.2

Podľa Volebného poriadku SAVE sa uskutočňujú voľby orgánov SAVE a to:
a)
výboru asociácie a jeho náhradníkov v počte 5 + 2
b)
revízora asociácie a jeho náhradníka v počte 1 + 1.

1.3

Funkčné obdobie výboru asociácie je v súlade so Stanovami SAVE trojročné.

1.4

Funkčné obdobie revízora asociácie je v súlade so Stanovami SAVE štvorročné.

1.5

Súbežné členstvo vo výbore asociácie a revízora asociácie nie je možné.

1.6

Voľby do orgánov SAVE sú tajné. Delegáti valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim však môžu v odôvodnených prípadoch rozhodnúť na Valnom zhromaždení
SAVE o verejnom hlasovaní.

1.7

Priebeh a vyhodnotenie volieb orgánov SAVE riadi volebná komisia, ktorej zloženie
schválili delegáti valného zhromaždenia.

Článok 2
Úlohy volebnej komisie
Volebná komisia plní tieto úlohy:
- kontroluje pripravenosť volieb, v prípade potreby dokončí ich prípravu (volebné lístky).
- skontroluje úplnosť zoznamu kandidátov, správnosť volebných lístkov a ostatných
technických opatrení (volebná urna).
- zabezpečuje regulárnosť prípravy a priebehu volieb orgánov SAVE.
- riadi priebeh volieb, rieši vzniknuté problémy a vyhlasuje výsledky volieb.
- o výsledku volieb vyhotovuje protokol, ktorý podpisujú ho všetci členovia volebnej
komisie.

Článok 3
Priebeh volieb
3.1

Volebný lístok obsahuje menovitý zoznam navrhovaných kandidátov do orgánov
SAVE.

3.2

Volebný lístok je možné doplniť o nového kandidáta navrhovaného Valným zhromaždením SAVE.

3.3

Volič vyjadrí svoj súhlas s kandidátom jeho zakrúžkovaním na volebnom lístku a to
podľa pokynov volebnej komisie, pritom sa krúžkuje taký počet kandidátov, aké sa
navrhujú do výboru asociácie a revízora. Vyplnené volebné lístky sa vložia do volebnej urny.

3.4

Volebný lístok je platný iba vtedy, ak je z neho možné zistiť stanovisko voliča.
V prípade pochybnosti rozhoduje o platnosti volebného lístka volebná komisia. Za
neplatný sa považuje ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov, ako je počet určený do volených orgánov SAVE.

3.5

Do orgánov SAVE sú zvolení kandidáti podľa nasledovných zásad:
•
voľby sa uskutočňujú tak, že sa krúžkujú kandidáti osobitne pre výbor asociácie a osobitne pre revízora asociácie,
•
zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostanú najviac hlasov a náhradníkmi sa stávajú
ďalší kandidáti v poradí, v akom dostali hlasy voličov.

Článok 4
Voľby výboru asociácie
4.1

Na osobitnom zasadnutí novozvoleného výboru asociácie sa uskutočnia voľby:
•
predsedu výboru asociácie
•
podpredsedu výboru asociácie.

a)

Spôsob voľby orgánov SAVE (tajná alebo verejná) si dohodne priamo výbor asociácie.

b)

Prvé zasadnutie orgánov SAVE sa uskutoční ihneď po voľbách a pred prijatím záverov z valného zhromaždenia, aby s kompletnými výsledkami volieb mohli byť oboznámení delegáti valného zhromaždenia.

Článok 5
Vyhlásenie výsledkov volieb
5.1

Predseda volebnej komisie oboznámi s výsledkami volieb výboru a revízora asociácie
delegátov valného zhromaždenia ihneď po ukončení volebných aktov.

5.2

Výsledky volieb delegáti valného zhromaždenia zoberú na vedomie v rámci schváleného uznesenia z valného zhromaždenia.

5.3

Protokol z volieb orgánov SAVE sa archivuje na sekretariáte výboru asociácie najmenej 7 rokov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1

V priebehu funkčného obdobia sa môžu doplniť v prípade aktuálnosti jednotlivé orgány SAVE (zníženie počtu členov výboru alebo revízora asociácie) na Valnom zhromaždení SAVE zo zvolených náhradníkov týchto orgánov v takom poradí, v akom boli náhradníci zvolení.

6.2

V prípade, že z rôznych dôvodov odstúpi v priebehu funkčného obdobia z funkcie
alebo ju zo závažných dôvod nemôže vykonávať predseda a podpredseda výboru asociácie, sa najneskôr do troch mesiacov uskutočnia voľby predsedu a podpredsedu výboru asociácie zo zostávajúcich členov výboru asociácie, pričom uskutočnenie týchto
volieb je plne v kompetencii členov výboru asociácie.

6.3

Protokoly z týchto volieb sa archivujú taktiež najmenej 7 rokov.

