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Oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov  
 
 

Návrh kandidátov do výboru 4. ObO MsO SRZ Prievidza alebo náhradníkov 
 
1. Návrh kandidáta sa predkladá v kancelárii na adrese M.R. Štefánika 118, Nováky prípravnému 
výboru  4. ObO MsO SRZ Prievidza, najneskôr na poslednom zasadnutí prípravného výboru  4. ObO MsO 
SRZ Prievidza pred konaním členskej schôdze najneskôr do 25. septembra 2020 do 18:00 hod.  
Návrh kandidáta možno podať osobne na prípravnom výbore 4. ObO MsO SRZ Prievidza alebo 
prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu : Juraj Dolník, Urbárska 946/8 
Prievidza 971 01, tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote ustanovenej v prvej vete. Prípravný 
výbor 4. ObO MsO SRZ Prievidza nie je povinný prihliadať na návrhy kandidátov zasielané 
prostredníctvom poštovej prepravy, ktoré boli doručené po lehote ustanovenej v prvej vete, ak nezavinil 
nedoručenie v požadovanom termíne. To neplatí, ak prípravný výbor 4. ObO MsO SRZ Prievidza alebo 
ním poverená osoba úmyselne neprevzala zásielku uloženú na poštu.  
 
 
2. Prípravný výbor 4. ObO MsO SRZ Prievidza je povinný najneskôr 15 dní pred konaním posledného 
zasadnutia prípravného výboru 4. ObO MsO SRZ Prievidza pred konaním mimoriadnej členskej schôdze, 
ak je posledné zasadnutie prípravného výboru 4. ObO MsO SRZ Prievidza pred týmto termínom zverejniť 
prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať 
návrhy kandidátov s uvedením termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať. Prípravný výbor 
4. ObO MsO SRZ Prievidza je povinný v ozname uviesť povinné náležitosti návrhu kandidáta podľa 
Volebného poriadku, Článku IV., bodu 4 až 7 
 
3. Člen prípravného výboru 4. ObO MsO SRZ Prievidza alebo prípravným výborom 4. ObO MsO SRZ 
Prievidza poverená osoba vydá osobe, ktorá podala návrh kandidáta osobne potvrdenie o prijatí návrhu 
kandidáta. Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta je neoddeliteľnou súčasťou  Volebného poriadku. 
Potvrdením o prijatí návrhu kandidáta v prípade podania návrhu kandidáta prostredníctvom poštovej 
prepravy formou doručenky je návratka o doručení.  
 
4. Každý kandidát do výboru 4. ObO MsO SRZ Prievidza, alebo náhradníka môže byť volený len s jeho 
súhlasom.  
 
5. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:  
a) meno a priezvisko, titul kandidáta,  

b) trvalé bydlisko,  

c) vek,  

d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú 
konferenciu, delegát na Snem SRZ),  

e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,  

f) doba členstva v SRZ,  

g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,  
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h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,  

i) udelené vyznamenania a  

j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.  
 
6. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:  
a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,  

b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do 
orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a  

c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený 
jeho podpisom.  
 
 

V Novákoch dňa 10.9.2020                                                                Prípravný výbor mimoriadnej ČS 
                              
                                                                                                                                                  Ľudovít Bakus ml. 
                                                                                                                                                            Juraj Dolník   
                                                                                                                                               Bc. Anton Hajnovič 
                                                                                                                                                     Miroslav Oršula 
 


