VZOR
ZÁPISNICA
o vykonaní písomného hlasovania
Bytový dom : ............................................................................................
Evidenčné číslo domu (na pečiatke) ...........

1. Písomné hlasovanie sa uskutočnilo na základe Oznámenia v dňoch
......................... V bytovom dome bolo odovzdaných ...... hlasovacích
lístkov pre jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. (Vyplniť
podľa hlasovacieho lístka alebo hlasovacej listiny.)
Na schválenie..........................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

sa v súlade so Zákonom č.182/93 Z.z. v platnom znení vyžaduje
nadpolovičná väčšina vlastníkov (alebo podľa zákona), t.j. ..........
2. Zástupca vlastníkov a dvaja vlastníci - overovatelia konštatujú, že
podpisy pri písomnom hlasovaní vlastníkov sú autentické a že po sčítaní
všetkých hlasovacích lístkov je výsledok hlasovania nasledovný:
1) hlasovanie za (vyplniť podľa hlasovacieho lístka alebo hlasovacej
listiny) :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
hlasovalo.......vlastníkov,
z toho za........, proti........., nehlasovalo........vlastníkov.
V súlade s výsledkami hlasovania sa konštatuje, že bod 1)
bol schválený - neschválený.
(Nehodiace sa preškrtnite!)
2) Ďalej (ďalšie otázky) sa zápisnica dopĺňa podľa aktuálneho počtu
otázok písomného hlasovania.

Z celkového počtu hlasov ........ je ........ hlasov neplatných
z dôvodu nesprávneho alebo neúplného vyplnenia hlasovacieho lístka
(alebo hlasovacej listiny).
Dolu podpísaní overovatelia písomného hlasovania vlastníkov bytov
bytového domu ..............................................., ktoré sa uskutočnilo v dňoch
......................... v priestoroch tohto bytového domu, potvrdzujeme, že podpisy
jednotlivých vlastníkov bytov na hlasovacích lístkoch
(listine) sú ich
vlastnoručné. Zároveň vyhlasujeme, že písomné hlasovanie zúčastnených
vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočnilo v súlade so zákonom
č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov a zápisnica o priebehu písomného hlasovania je vyhotovená v súlade
so skutočnosťou a údaje v nej uvedené sú pravdivé.

V Nitre (vo Vrábľoch) dňa ..........................
Meno a priezvisko zástupcu vlastníkov a jeho podpis :
................................................................

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

Meno a priezvisko zapisovateľa a jeho podpis :
................................................................

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

Meno a priezvisko overovateľov a ich podpisy :
1/ .............................................................

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

2/ .............................................................

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

Pečiatka bytového domu :

Prílohy: hlasovacie lístky, splnomocnenia, prezenčné listiny a pod.

Výsledok hlasovania (zápisnica) bol zverejnený v bytovom dome
......................................................... dňa......................................

