Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového
s p l o č e n s t v a U r b á r H l b o k é, p.s.
Vážený člen pozemkového spoločenstva

výbor pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké p.s. so sídlom 906 31 Hlboké 114, zvoláva valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbár Hlboké, p.s., ktoré sa uskutoční v sobotu
21.9.2019 v Kultúrnom dome Hlboké so začiatkom o 14.00 hod. s nasledovným programom :
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov
4. Správa o činnosti za rok 2018
5. Správa o hospodárení za rok 2018
6. Správa dozornej rady za rok 2018
7. Plán úloh a rozpočet na rok 2020 a 2021
8. Schválenie Zmluvy a Stanov spoločenstva ich zosúladením z platným znením zákona
9. Voľba členov výboru a členov dozornej rady
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie návrhu na uznesenia
13. Záver

SPLNOMOCNENIE
Ja, dolu podpísaný /á/ …………………………. /meno, priezvisko/, narodený /á/ …………………
/dátum narodenia/, bytom …………………………………………... /adresa trvalého pobytu/
týmto SPLNOMOCŇUJEM
/meno, priezvisko, dátum narodenia, bytom/
………………………………………………………………………………………………..
aby ma zastupoval na jednaní valného zhromaždenia spoločenstva „Urbár Hlboké, p.s., konaného v
Hlbokom dňa 21.9.2019 v plnom rozsahu mojich práv.
V …………………… dňa ………………..
Podielnik, ktorý má záujem svoj podiel:

druh prevodu o ktorý má záujem zakrúžkuje

podpis …………………….
predať

kúpiť

INFORMÁCIE pre podielnikov

- Ak sa ako podielnik nemôžete osobne zúčastniť tohto valného zhromaždenia, môžete splnomocniť
iného podielnika alebo inú osobu, ktorá sa valného zhromaždenia zúčastní, podľa priloženého vzoru.
/Overenie podpisu na splnomocnení sa nevyžaduje./
- V návrhoch novej ZMLUVY a STANOV sú implementované zmeny zákona 97/2013 Z.z. o
pozemkových spoločenstvách v z.n.p. Návrhy novej ZMLUVY a STANOV budú zverejnené na
stránke spoločenstva www.obechlboke.sk v položke Urbár Hlboké. Pripomienky k jeho zneniu môžu
spoluvlastníci uplatniť písomne na adresu sídla spoločenstva alebo na webovom sídle spoločnosti emailovej adrese urbarhlboke@obechlboke.sk.
- Prosíme Vás, aby ste sa k prezentácii dostavili s dostatočným predstihom aspoň pol hodiny predom,
aby sa začatie zhromaždenia neodďaľovalo.
-Ak má niekto z členov záujem o prevod svojho podielu kúpiť alebo predať, nech svoj záujem
vyznačí v kolónke v splnomocnení.

