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Pravidlá hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a konečnom uznesení na rokovaní
delegátov OSBD Žilina

1. Pri prerokúvaní veci zaradenej do programu rokovania zhromaždenia delegátov, ako prvý
vystúpi k prerokovávanému bodu programu predsedajúci (navrhovateľ). Návrh podaný
zhromaždeniu delegátov odôvodní a prednesie návrh uznesenia, ktoré sa odporúča
zhromaždeniu delegátov schváliť.
2. O prednesenom návrhu následne predsedajúci otvorí rozpravu.
3. Do rozpravy o prednesenom návrhu sa delegáti, ktorí chcú podať pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy prihlasujú
písomne zápisom do zoznamu rečníkov najneskôr do
ukončenia prezentácie návrhu posledného zapísaného rečníka v príslušnom bode programu.
V prípade ak sa delegáti nemali možnosť vopred pred rokovaním oboznámiť s predneseným
návrhom, delegáti sa môžu prihlásiť do rozpravy s pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi
návrhmi po prednesení návrhu, a to až do ukončenia prihlasovania predsedajúcim.
Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy musia byť podané písomne, pričom musia byť riadne
sformulované. Delegát môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť, až kým
zhromaždenie delegátov nepristúpi k hlasovaniu o ňom. Predsedajúci prečíta prihlásených
rečníkov s pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi návrhmi do rozpravy a prideľuje im slovo v
poradí, v akom sú zapísaní do rozpravy. Ak rečník pri udelení slova nie je prítomný v
rokovacej sále, stráca poradie. Strata poradia rečníka znamená, že rečník môže vystúpiť v
rozprave iba ako posledný.
Predsedovi predstavenstva a členom predstavenstva sa udelí slovo, kedykoľvek o to
požiadajú.
4. Delegáti majú v rozprave právo na faktické poznámky, ktorými reagujú na vystúpenie rečníka
prihláseného do rozpravy. Ak sa do rozpravy neprihlásil žiadny delegát s pozmeňujúcim alebo
doplňujúcim návrhom, delegáti môžu faktickými poznámkami reagovať na samotný návrh
podaný navrhovateľom. Po vystúpení delegátov s faktickými poznámkami poskytne
predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali
delegáti faktickými poznámkami. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na
doplnenie alebo na zmenu programu schôdze zhromaždenia delegátov, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy ani návrhy uznesení zhromaždenia delegátov.
5. Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci a delegáti s faktickými poznámkami,
predsedajúci (navrhovateľ) sa môže vyjadriť k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ako aj
reagovať na faktické poznámky. Následne predsedajúci rozpravu skončí.
6. Zhromaždenie delegátov rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční
bezprostredne po skončení rozpravy.
7. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu
návrhovú komisiu k výkonu hlasovania.

a vyzve

8. Pred každým hlasovaním predseda návrhovej komisie oznámi, o akom návrhu sa bude
hlasovať, a zopakuje presné znenie návrhu. Predseda návrhovej komisie potom prikročí k
riadeniu hlasovania.
9. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a
to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ak delegát vylúčenie
spochybní, zhromaždenie delegátov rozhodne hlasovaním bez rozpravy, či sa týmito návrhmi
bude zaoberať.
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10. Ak je na prijatie platného uznesenie zhromaždenia delegátov potrebný súhlas kvalifikovanej
väčšiny všetkých delegátov, zhromaždenie delegátov môže schváliť pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy len takouto väčšinou.
11. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.
Predsedajúci pred hlasovaním upozorní delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu a vyzve
návrhovú komisiu k výkonu hlasovania. Predseda návrhovej komisie prednesie úplné znenie
uznesenia vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ak boli prijaté. Predseda návrhovej
komisie potom prikročí k riadeniu hlasovania o konečnom návrhu uznesenia.
12. Ak prijaté uznesenie vylučuje ďalšie navrhované uznesenia, už sa o nich nehlasuje. Ak
delegát vylúčenie spochybní, zhromaždenie delegátov rozhodne hlasovaním bez rozpravy, či
sa týmito návrhmi bude zaoberať.
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Zoznam prihlásených rečníkov k nasledovnému bodu rokovania
ZD:.................................................................................................

Por. č.

Meno

Predkladá:
A. pozmeňujúci návrh
B. doplňujúci návrh
C. nový návrh
uznesenia

Podpis
predkladateľa
návrhu

Podpis prevzatia
návrhu

1.
2.
3.
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Formulár predkladania pozmeňujúcich, doplňujúcich a nových návrhov
Predkladateľ (meno) ......................................................................... predkladá:
pozmeňujúci návrh
doplňujúci návrh
návrh nového uznesenia
k bodu rokovania ZD:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Text návrhu:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

V Žiline dňa: .....................................

Podpis predkladateľa: ............................................

