
                                                  Z á p i s n i c a  
 
napísaná z  Valného zhromaždenia, konaného dňa 25. apríla 2015  o 14.00 hod. v kultúrnom 
dome v Andrejovej. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny /1.749 hlasov/. 
 
1.Valné zhromaždenie otvorila, privítala prítomných a zhromaždenie viedla Mgr. Milana 
Gerženiová. V úvode ešte oznámila prítomným, že dňa 18.januára 2015 sa vzdal funkcie 
predseda a člena výboru PSUaSL v Andrejovej Mgr. Tomáš Jurečko. Nechcela to viacej 
rozvádzať, len mu poďakovala za jeho doterajšiu neľahkú prácu v pozemkovom spoločenstve v 
obci Andrejová. Dňa 13. marca 2015 si na svojom zasadnutí výbor zvolil nového predsedu 
PSUaSL Ing. Vladimíra Jureka, ktorý by mal viesť spoločenstvo do ďalšej volebnej Valnej 
hromady /jeden rok/. 
Pani Gerženiová prečíta program, ktorý bol počtom 1.657 hlasov schválený. Nikto nebol proti, 
prítomný s počtom 92 hlasov sa zdržal hlasovania. 
 
2. Za zapisovateľku bola navrhnutá  Nataša Trudičová, jednohlasne schválená. 
 
3.Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Frický Jozef a Simko Peter, tiež boli jednohlasne 
schválení. 
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí: Peter Potičný, Jaroslav Petruš a Ján Kleban 
č.d. 18, a boli počtom 1.657 hlasov schválení. Prítomný s počtom 92 hlasov sa zdržal hlasovania 
a proti nebol nikto. 
Do volebnej komisie boli navrhnutí : Mgr. Tomáš Jurečko, Mgr. Viera Soroková a JUDr. 
Ferencová Ľubica. Navrhnutí členovia boli počtom 1.657 hlasov zvolení, 92 hlasov sa zdržalo a 
proti nebol nikto. 
Predseda mandátovej komisie p. Peter Potičný prečítal správu mandátovej komisie a 
skonštatoval, že valne zhromaždenie je uznašaniaschopné /Správa  mandátovej komisie   - 
príloha/. 
 
4. Kontrola plnenia uznesenia z Valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2014. Plnenie uznesenia 
vyhodnotil Ing. Jurek Vladimír ako čiastočne splnené /príloha/. 
 
5. Správu o činnosti PSUaSL v Andrejovej za rok 2014 prečítal tiež Ing. Jurek Vladimír /príloha/. 
 
6. Správu o finančnom hospodárení v PSUaSL Andrejová za rok 2014 prečítal pokladník 
spoločnosti pán Ján Kosť /príloha/. 
 
7. Správu o činnosti dozornej rady pri PSUaSL v Andrejovej prečítal predseda dozornej rady pán 
Tančín Ján /príloha/. 
 
8. Plán úloh a rozpočet  na rok 2015: Plán úloh na   rok 2015 prečítal predseda spoločnosti Ing. 
Vladimír Jurek a finančný plán  na rok 2015 prečítal pokladník spoločnosti p. Ján Kosť. 
 
9. Doplňujúca voľba člena výboru. Tu Mgr. Milana Gerženiová požiadala predsedu volebnej 
komisie Mgr. Tomáša Jurečka o návrh za člena výboru. Mgr. Tomáš Jurečko oznámil, že volebná 



komisia navrhuje za nového člena výboru PSUaSL v Andrejovej pána Miroslava Simka, nar. 
12.mája 1964 v Bardejove, bytom Andrejová č. 84.Tu požiadal o slovo pán A.Akbari a navrhol 
za nového člena ešte jedného vlastníka a to  pána Milana Petruša, bytom Bardejov. Mgr. M. 
Gerženiová dala hlasovať  za navrhnutého p. Simka . Za bolo 1.570 hlasov proti nebol nikto a 
zdržalo sa 179 hlasov.  Pretože za bola nadpolovičná väčšina, novým členom výboru sa stáva 
pán Miroslav Simko. 
 
 
10. Mgr. Milana Gerženiová otvorila ďalši bod programu a to diskusiu . Už veľa rokov nebolo 
tak aby sa na válnej hromade do diskusie nikto neprihlásil. 
 
11. Návrh na uznesenie. Predseda návrhovej komisie  pán Peter Potičný prečítal návrh na 
uznesenie/príloha/. 
 
12. Okolo 16.00 hod. Mgr. Milana Gerženiová poďakovala prítomným za účasť a ukončila 
oficiálnu časť valnej hromady. 
 
 
V Andrejovej, dňa 07.mája 2015 
 
 
Zapisovateľka: Nataša Trudičová .................................................. 
 
 
 
 
Overovatelia: Simko Peter ............................................................ 
 
                       Frický Jozef ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
......................................................... 
                                                                                                      
Ing.Vladimír Jurek 
                                                                                                      
predseda PSUaSL 


