
P O Z V Á N K A
na zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo

Beloveža, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 29. marca 2020 o 13:00 hodine

v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži

Program zasadnutia:

1.   Prezentácia
2.   Privítanie a úvod
3.   Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
5.   Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva
6.   Správa  o činnosti dozornej rady
7.   Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2019
8.   Plán činnosti spoločenstva pre pozostalú časť roka 2020
9.   Diskusia, rôzne
10.   Prijatie uznesenia zo zhromaždenia
11.   Záver

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa uskutoční v mieste jeho konania v čase od 
12:30 hod do 13:00 hod. 

V  prípade,  ak  sa  na  zhromaždení  nezúčastnia  členovia  spoločenstva  disponujúci
nadpolovičnou väčšinou hlasov spoločenstva bude podľa § 15 ods. 5 zákona č. 97/2013
Z.z. o pozemkových spoločesntvách zvolané mimoriadne zasadnutie spoločenstva na deň
29.03.2020  o  13:30  hod,  ktoré  sa  bude  konať  na  tom  istom  mieste  a  s  tým  istým
programom. 

 
Poučenie :
V  prípade,  ak  sa  nemôžete  Valného  zhromaždenia  zúčastniť,  môžete splnomocniť  na
zastupovanie na jeho zasadnutí iného člena Spoločenstva prípadne tretiu osobu, a to na
základe  pripojenej plnej moci.
Prosíme,  plnú  moc  doručiť  na  adresu  spoločenstva  –  Spoločenstvo  urbárskych  lesov
a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža, Beloveža 227, 086 14 Beloveža do 27. 03.
2020,  alebo priamo prostredníctvom splnomocneného zástupcu pri prezentácii pred konaním
Valného zhromaždenia.
 
V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva, ktoré nebolo oznámené spoločenstvu  v súlade
s  ust.  §  18  zákona  č.  97/2013  Z.  z.  doneste  si  k  prezentácii  listinu,  ktorou  preukážete
spoluvlastníctvo k spoločnej nehnuteľnosti - listy vlastníctva.
Zdvorilo  Vás  žiadame,  aby ste  -  pokiaľ  máte  informácie  o  prevode  vlastníctva  podielov
informovali o konaní Valného zhromaždenia nových vlastníkov a členov.

V Beloveži,  24. 02.2020
 

       ..................................................
              JUDr. Tomáš Soroka   
                 predseda výboru



 
SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný splnomocniteľ: ....................................................................................., 

trvale bytom: ..................................................................................................................,

dátum narodenia: …....................................,

ako vlastník podielu/ov spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov –

pozemkové spoločenstvo Beloveža

splnomocňujem týmto

priezvisko a meno splnomocnenca: ......................................................................................., 

trvale bytom: ..........................................................................................................................,

aby ma zastupoval v celom rozsahu na valnom zhromaždení Spoločenstvo urbárskych lesov 

a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža., so sídlom Beloveža 227, 086 14 Beloveža,

ktoré sa bude konať      

dňa 29.03.2020 o 13:00 hod. V spoločenskej sále kultúrneho domu v Beloveži.                     .

Zároveň vyhlasujem, že záujmy splnomocnenca nie sú v rozpore s mojimi záujmami.

V …...................................... dňa  ............................

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

      splnomocniteľ  /podpis/                  ako splnomocnenec splnomocnenie prijímam 

                       /podpis/        


