Porubské služby, s.r.o, registrovaný sociálny podnik
IČO: 52 886 191
013 14 Kamenná Poruba, Hlavná 136/159

Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Poradného výboru spoločnosti
Porubské služby, s.r.o. registrovaného sociálneho podniku konaných dňa 24.11.2020
Prítomní: Volebná komisia v zložení:
1. Predseda volebnej komisie: Jozef Vereš
2. Člen volebnej komisie: Benjamín Letko
3. Člen volebnej komisie: Ľudovít Hodas
Prítomní: zamestnanci spoločnosti Porubské služby, s.r.o., registrovaného sociálneho podniku
podľa priloženej prezenčnej listiny.
Prizvaní: Ing. Pavol Sandanus. jediný spoločník a konateľ spoločnosti
Voľby do Poradného výboru zahájil predseda volebného výboru p. Jozef Vereš privítaním všetkých
zúčastnených zamestnancov RSP – oprávnených voličov a predstavil konečnú kandidátku –
kandidátov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a podmienky ustanovené interným predpisom
2020/1.
Konečná kandidátka – menný zoznam kandidátov:
1. Ing. Jaroslava Pastieriková
2. Miroslav Vereš
3. Ing. Dominika Chrastecká
4. Ladislav Dolník
5. Peter Sudor
6. Janka Sandanusová
7. Mgr. Janka Turancová
Na základe prezenčnej listiny predseda volebnej komisie zistil počet všetkých prítomných voličov,
ktorých bolo 8, zo všetkých oprávnených voličov, ktorých je 9
Predseda volebnej komisie p. Jozef Vereš verejne vyhlásil že je možné vykonať platné voľby, nakoľko
je zúčastnená nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a navrhol že voľby prebehnú tajným
hlasovaním.
Predseda volebnej komisie zabezpečil vydanie hlasovacích lístkov , kde bol menný zoznam všetkých
kandidátov a pokyny o tom, koľkých kandidátov môže volič označiť krúžkovaním - troch , z toho
aspoň jeden musí byť zdravotne znevýhodnená osoba a obálok, kde po zakrúžkovaní lístky bolo treba
vložiť a tieto obálky zalepiť.
Predseda volebnej komisie po prepočítaní hlasov vyhlásil výsledky volieb.

Výsledky volieb:
-

Počet všetkých oprávnených voličov – 9
Počet všetkých prítomných voličov - 8
Týmto konštatoval, že voľby sú platné (nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených
voličov)
Spôsob hlasovania prebehol tajným hlasovaním

Menný zoznam kandidátov
Ing. Jaroslava Pastieriková
Miroslav Vereš
Ing. Dominika Chrástecká
Ladislav Dolník
Peter Sudor
Janka Sandanusová
Mgr. Janka Turancová

Počet hlasov
2
5
6
0
2
1
8

Úspešní kandidáti
Mgr. Janka Turancová
Ing. Dominika Chrástecká
Miroslav Vereš

Počet hlasov
8
6
5

Na záver predseda volebnej komisie poďakoval všetkým zúčastneným voličom za účasť na voľbách
do Poradného výboru spoločnosti Porubské služby s.r.o. – registrovanému sociálnemu podniku.
V Kamennej Porube, dňa 24.11.2020
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Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Janka Turancová
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