
       Pozvánka 

Vážená pani/pán 
Pozemkového spoločenstva urbárskeho          
a súkromného lesa Vyšná Vladiča,

srdečne Vás pozývame na Riadne valné 
zhromaždenie nášho pozemkového 
spoločenstva, ktoré sa uskutoční 

7.5.2017  /nedeľa/ o 14:00 hod.
        vo Vyšnej Vladiči  v TIC

Program :

1. Prezentácia účastníkov od 14:00 do 14:15 hod.
2. Privítanie a úvod, schválenie programu VZ
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, skurátorov
5. Správa mandátnej komisie o uznášania schopnosti VZ
6. Správa predsedu o činnosti spoločenstva za uplynulé obdobie od posledného VZ 
7. Správa OLH o ťažbe a pestevnej činnosti v roku 2016
8. Správa o hospodárení a účtovnej závierke za rok 2016
9. Správa revíznej komísie za rok 2016
10. Plán činnosti na rok 2017
11. Všeobecná diskusia 
12. Návrh uznesenia a jeho schválenie
13. Záver

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.
12.2013 na internete /www.vladica.estranky.sk/, 5 exemplárov bude na obecnom úrade vo Vladiči.
Na V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať
na  prezentácii  touto  pozvánkou,  ktorej  súčasť  je  aj  vyplnené  a Vami  podpísané  priložené
splnomocnenie /na zadnej strane/. Info aj na  http://www.vladica.estranky.sk, 
kontakt : Mulik :  muliklado@gmail.com ,  Anton Fiľarský  : lesdod@gmail.com
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                                           Splnomocnenie 
na zastupovanie podielníka /člena/  Pozemkového spoločenstva urbárskeho a súkromného lesa Vyšná
Vladiča.

Dole podpísaný /-á / ....................................................... nar. : ...............................

bytom ........................................................................................ psč: .........................

splnomocňujem ................................................................. nar. : ...............................

bytom ........................................................................................ psč: .........................

-k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva urbárskeho a súkromného lesa 
Vyšná Vladiča,
-na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
-na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

 Toto splnomocnenie vydávam :

-jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa .....................................
-na dobu určitú do : .........................................
-na dobu neurčitú
/nehodiace sa preškrtnite/

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

...................................................................... .....................................................................
podpis podielníka /člena spoločenstva/ podpis splnomocneného zástupcu

overenie podpisu

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu :
Ing. Ladislav Mulik, Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce, 
alebo doručiť splnomocnenému  (tým sa preukáže na zhromaždení, pri prezentácii účastníkov).

V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú, alebo splnomocnenia na 
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.

Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielník-člen) bezodkladne 
upovedomí pozemkové spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovanie na 
valnom zhromaždení. 


