
Záverečná zápisnica z hlasovania zboru BJB Viera od 10. 03. 2019 do 17. 03. 2019 

o voľbe členov staršovstva zboru a o rozpočte zboru na rok 2019 

Hlasovacia komisia na základe čiastkových zápisníc z hlasovania dňa 10. 03. 2019, z elektronického hlasovania 10. 03. 2019 - 17. 03. 
2019 a z hlasovania dňa 17. 03. 2019 zistila tieto výsledky hlasovania. 

Počet členov zboru oprávnených hlasovať:  169 
Nadpolovičná väčšina zo všetkých členov zboru: 85 
Počet členov zboru zaevidovaných na prezenčnej listine:  113 
Počet priateľov zboru zaevidovaných na prezenčnej listine:  8 

Počet zozbieraných lístkov od členov zboru:  113 
Počet zozbieraných lístkov od priateľov zboru:  8 
Dvojtretinová väčšina z hlasujúcich členov zboru: 76  

Výsledky hlasovania členov zboru BJB Viera o členoch staršovstva:  

Samuel Antalík 

 

Tomáš Majer 

 

Peter Málach 

 za proti 
zdržal 

sa 
neplatný   za proti 

zdržal 
sa 

neplatný   za proti 
zdržal 

sa 
neplatný  

109 0 3 1 100 2 10 1 94 3 14 2 

 Výsledky hlasovania priateľov zboru BJB Viera o členoch staršovstva:  

Samuel Antalík 

 

Tomáš Majer 

 

Peter Málach 

 za proti 
zdržal 

sa 
neplatný   za proti 

zdržal 
sa 

neplatný   za proti 
zdržal 

sa 
neplatný  

5 0 1 2 6 0 1 1 5 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovacia komisia konštatuje, že zborové zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, lebo bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina členov 

zboru s hlasovacím právom _113_ alebo _66,9%_ (§ 12, bod 1 Zborového poriadku zboru BJB Viera). Keďže išlo o strategické 

rozhodovanie (§ 12, bod 3 Zborového poriadku zboru BJB Viera), vyžadoval sa súhlas aspoň 2/3 účastníkov hlasovania, teda _76_.  

Nakoľko každý z kandidátov na členov staršovstva získal súhlas potrebnej väčšiny účastníkov hlasovania [Samuel Antalík _109_ 

(96,5%), Tomáš Majer _100_ (88,5%), Peter Málach _94_ (83,2%)] z celkového počtu _113_ členov zboru zaevidovaných na 

prezenčnej listine, hlasovacia komisia konštatuje, že všetci kandidáti sa stávajú členmi staršovstva. 

V otázke rozpočtu na rok 2019 _91_ (80,5%) členov zboru z celkového počtu _113_ členov zboru zaevidovaných na prezenčnej listine 

hlasovalo za navrhnutý rozpočet, a hlasovacia komisia preto konštatuje, že rozpočet zboru BJB Viera na rok 2019 bol schválený. 

 

Zápisnica bola členmi hlasovacej komisie prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy:  

Tichomír Uhrin _________________________    Branislav Križan _______________________ 

Katarína Čukanová ______________________    Marek Antalík _________________________ 

 

V Bratislave dňa 17. 03. 2019 o ...12:24....... hod. 

Výsledky hlasovania priateľov zboru 

BJB Viera o rozpočte na rok 2019 

Rozpočet zboru BJB Viera 2019 

za proti 
zdržal 

sa 
neplatný  

4 0 2 2 

 

Výsledky hlasovania členov zboru 

BJB Viera o rozpočte na rok 2019 

Rozpočet zboru BJB Viera 2019 

za proti 
zdržal 

sa 
neplatný  

91 0 18 4 

 


