
     Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany. 

 

                                                                                    Vážený podielnik:...........................................     

                                                                           Poradové číslo: .................................... 

Pozvánka 
Výbor  ZLS- PS Hrnčiarske Zalužany Vás srdečne pozýva na Valné zhromaždenie členov spoločnosti , ktoré sa 

uskutoční dňa  25. júla 2020  o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

/Registrácia členov  začne  o 9.30 hod , preto prosíme o skorý príchod aby zhromaždenie začalo načas./ 

 

Program Valného zhromaždenia. 
 

1.  Prezentácia členov od 9.30 – 10.00 hod. 

2.  Otvorenie – schválenie programu 

3.  Voľba pracovných komisií /zapisovateľa ,overovateľov zápisnice ,návrhovej  a mandátovej 

komisie.    

4.  Správa mandátovej komisie. 

5.  Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020. 

6.  Správa o finančnom hospodárení za rok  2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. 

7.  Správa Dozornej rady. 

8.  Schválenie účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku. 

9.  Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh uznesenia a jeho schválenie. 

12. Záver  

 

Váš vlastnícky podiel predstavuje výmeru celkom..................m2. / Počet hlasovacích práv............. 

 

V prípade osobnej neúčasti máte možnosť poveriť zastupovaním členov výboru alebo 

hociktorého člena spoločnosti, ktorý Vás bude zastupovať na tomto zhromaždení. Podpis nemusí 

byť úradne overený. Podpísané splnomocnenie žiadame doručiť na adresu spoločenstva. 

Splnomocnenie je súčasť pozvánky. 

V prípade že máte záujem, aby Vám bol podiel na zisku za rok 2019, ak ho odsúhlasí Valné 

Zhromaždenie vyplatené prevodom na Váš bankový účet namiesto poštovej poukážky , resp. hotovosti 

, vyplňte prosím  aj  IBAN  číslo bankového účtu . 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bankové číslo účtu IBAN pre zaslanie dividend- .................................................................................. 

 

 SPLNOMOCNENIE. 

 

Ja dolu podpísaný/á/ 
Meno: .................................................................dátum narodenia............................................. 

Trvale bytom:.............................................................................................................................. 

 

Splnomocňujem: 

 

-Výbor pozemkového spoločenstva v zastúpení predsedu 

-inú osobu /člena spoločenstva,  prípadne rodinného príslušníka/ 

Meno:.................................................................dátum narodenia:............................................. 

Trvale bytom: ............................................................................................................................. 

k zastupovaniu na zhromaždení pozemkového spoločenstva, jednorázovo na valné 

zhromaždenie konané dňa 25 júla  2020  0 10.00 hod, na práva a povinnosti v zmysle zmluvy 

o založení spoločenstva. 

 

Dňa :...................................... v :..................................................... 

 

Podpis člena:........................................Podpis splnomocneného zástupcu:.................................. 

 



 

  

  


