
Zápisnica č. 13
z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 03.12.2019 až

04.12.2019
(vyhotovená podľa ustanovení Smernice o hlasovaní per rollam prijatej Výkonným výborom SZĽH dňa

13. novembra 2013)

Hlasovanie Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV SZĽH") spôsobom per rollam sa konalo na
základe ustanovenia čl. l. bodu II. Smernice o hlasovaní per rollam, podľa ktorého v neodkladných
a odôvodnených prípadoch môže VV SZĽH prijať uznesenie mimo zasadnutia VY SZĽH spôsobom
per rollam, keď z povahy veci nevyplýva vhodnosť, resp. primeranosť prejednania a rozhodnutia veci
iným spôsobom.

ávrh uznesenia
VV SZĽH v zmysle dotknutých ustanovení Súťažného poriadku SZĽH prijal odvolanie HO
HAM/KOVO HAMULIAKOVO zo dňa 16.11.2019 proti rozhodnutiu SZĽH č. 40-2019/20 a v súlade
s článkom 9.2.9 písm. b) Sút'ažného poriadku Slovenského zväzu l'adového hokeja odvolanie zamieta
a potvrdzuje rozhodnutie SO SZĽH č. 40/2019-20 zo dňa 14.11.2019 v plnom rozsahu.

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie o uznesení od 03.12.2019 do 04.12.2019.

Počet všetkých členov VV SZĽH: 9

Počet členov VY SZĽH zúčastnených na hlasovaní VV SZĽH: 9

Počet členov VY SZĽH hlasujúcich ZA návrh: 7

Počet členov VY SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu: O

Počet členov VY SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI O

Počet členov VY SZĽH, ktorí sa NEHLASOVALI 2

Podľa čl. IV. bodu I. písm. b) Smernice o hlasovaní per rollam sa na prijatie platného uznesenia SZĽH
vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH
a súčasne v zmysle čl. IV. bodu II. Smernice o hlasovaní per rollam s návrhom uznesenia vyslovila
súhlas nadpolovičná väčšina členov VY SZĽH.

Návrh uznesenia bol prijatý

Uznesenie VV SZĽH č. 13/2019/PR
VV SZĽH v zmysle dotknutých ustanovení Súťažného poriadku SZĽH prijal odvolanie HO
HAM/KOVOHAMULIAKOVO zo dňa 16.11.2019 proti rozhodnutiu SZĽH č. 40-2019/20 a v súlade
s článkom 9.2.9 písm. b) Súťažného poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja odvolanie zamieta
a potvrdzuje rozhodnutie SO SZĽH č. 40/2019-20 zo dňa 14.11.2019 v plnom rozsahu ...

Správnosť overil:

Podklady k hlasovaniu a sumár hlasovani VV SZĽH spôsobom per rollam sú archivované na sekretariáte SZĽH - kancelária
asistentky prezidenta a generálneho sekretára SZĽH. Trnavská cesta 27/B Bratislava. zložka Výkonný výbor SZĽH 2019.


