Zápisnica zo zasadnutia
Mandátovej a Volebnej komisie, ktorá zasadla počas
mimoriadneho Valného zhromaždenia
Pozemkového spoločenstva urbárskych a pasienkových
spoločností Hontianske Moravce konaného dňa 15.12.2012
Za členov Mandátovej a Volebnej komisie boli zvolení:
Ing. Mário Kuzma – predseda komisie
Ing. Marcela Benčoková – zapisovateľka
p. Anna Ľachká – členka komisie
p. Jana Parajová – členka komisie
p. Viera Poliaková - členka komisie
Členovia komisií sa stretli na zasadnutí počas VZ a konštatovali
všetci zúčastnení sú členmi PS na základe zápisu na LV, alebo na
podklade právoplatného Splnomocnenia zastupujú členov PS, ktorý
sú zapísaní na LV PS.

Celkový počet hlasov všetkých podielnikov: 233, 46
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny a splnomocnení
v celkovom počte 215,8 podielov, % prítomných hlasov : 92,42
Zasadnutie VZ je U Z N Á Š A N I A schopné dostatočným počtom
hlasov.

Komisia ďalej potvrdzuje platnosť jednotlivých hlasovaní VZ:
1. Za predsedajúceho zasadnutia jednomyseľne všetkými prítomnými
podielnikmi schválený Ing. Peter Chrenko,
2. Prítomní podielnici hlasovaním jednomyseľne schválili program
zasadnutia.

3. Ing. Mário Kuzma, Ing. Marcela Benčoková, Anna Ľachká, Viera
Poliaková, Jana Parajová. Hlasovaním boli členovia komisií a skrutátori
jednomyseľne schválení.
4. Za zapisovateľa bola predsedajúcim navrhnutá Alena Foltánová.
Keďže nikto nemal námietky ani iný návrh bola hlasovaním
jednomyseľne zvolená za zapisovateľa na zasadnutí VZ.
5. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ boli navrhnutí Milan
Tesárky st. a Viera Poliaková. Ani v tomto bode neboli vyjadrené
prítomnými žiadne námietky, preto bolo o návrhu uskutočnené
hlasovanie. Hlasovaním boli navrhovaní podielnici jednomyseľne zvolení
za overovateľov zápisnice.
6. Odovzdanie dokladov za prítomnosti všetkých členov výboru PS
a členov DR, ktoré sú majetkom PS. K tejto požiadavke bolo vykonané
hlasovanie kde hlasovalo za: 178,3 hlasov, proti 0, hlasovania sa
zdržalo 37,5 hlasov
7. Za vykonanie lesného auditu v prípade potreby a prípadné zastavenie
ťažby hlasovalo 178,3 hlasov, proti 0, 37,5 hlasov sa zdržalo.
8. Za prijatie Stanov bolo 178,3 hlasov, proti 0 hlasov, zdržalo sa 37,5
hlasov. Stanovy PS boli schválené 76,4 % všetkých hlasov podielnikov
a 82,6 %všetkých prítomných hlasov.
9. O ukončení funkčného obdobia členom orgánov spoločenstva aj
predsedu spoločenstva. Hlasovanie bolo uskutočnené s nasledovným
výsledkom: za tento návrh hlasovalo178,3 hlasov, proti 0, 37,5 sa
hlasovania zdržalo.

10. Za navrhnuté uznesenie zo zasadnutia PS hlasovalo178,3 hlasov,
proti 0, 37,5 sa hlasovania zdržalo.

Voľ by orgánov PS:

Výbor PS : p. Ľudovít Hrabovský počtom hlasov: 181,090, Ing. Peter
Chrenko počtom hlasov 179,875, JUDr. Miroslav Kamenský počtom
hlasov 168,131, p. Anna Ľachká počtom hlasov 149,92. Ďalší
navrhovaný členovia p. Vladimír Bahýľ s počtom hlasov 109,095
nedosiahol nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov a Ing. Aurel Gindl
s počtom hlasov 80,28 tiež nebol zvolený do výboru PS. Následne bola
oznámená voľba medzi týmito dvomi kandidátmi na čo sa p. Bahýľ vzdal
kandidatúry za člena výboru PS. Následne bola vykonaná voľba len
jedného kandidáta a to Ing. Aurela Gindla, ktorý v hlasovaní získal
200,631 hlasov.
DR PS : p. Alena Foltánová bola za člena DR zvolená počtom hlasov
177,699, Ing. Rudolf Gabryš bol za člena DR zvolený počtom hlasov
175,935 a p. Viera Kortišová bola za členku DR zvolená počtom hlasov
172,453.
Predseda PS: JUDr. Miroslav Kamenský bol za predsedu PS zvolený
počtom hlasov 169,742

Zapísala:
Ing. Marcela Benčoková
Podpis:
Predseda komisie: Ing. Mário Kuzma
Zapisovateľka: Ing. Marcela Benčoková
Členka komisie: Anna Ľachká
Členka komisie: Jana Parajová
Členka komisie: Viera Poliaková

