Urbárske pozemkové spoločenstvo les a pasienok Kojatice, pozem. spol.
POZVÁNKA
na zasadnutie valného zhromaždenia (čiastkovú schôdzu)
Urbárske pozemkové spoločenstvo les a pasienok Kojatice, pozem. spol., so sídlom Kojatice 78,
082 32 Svinia, IČO: 31945562 (ďalej len „spoločenstvo“) pozýva na zasadnutie riadneho valného
zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré je čiastkovou schôdzou.
Zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.3.2019 (sobota) o 15:00 hod. v kultúrnom dome Kojatice,
s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

úvod: voľba orgánov zhromaždenia (predseda zhromaždenia, skrutátori, zapisovateľ)
hlasovanie o schválení programu zhromaždenia
správa o činnosti spoločenstva
správa o stave hospodárenia spoločenstva
návrh plánu činnosti spoločenstva na rok 2019
správa predsedu dozornej rady spoločenstva
správa odborného lesného hospodára
zmeny v zásadách naturálnych nárokov a finančných nárokov pre členov spoločenstva,
funkcionárov spoločenstva, zamestnancov spoločenstva a nečlenov spoločenstva
úprava zmluvy spoločenstva a stanov spoločenstva
schválenie majetkovoprávneho usporiadania užívateľských vzťahov k pozemkom registra E,
parc. č.528/1, parc. č. 528/4, list vlastníctva č. 930 pre katastrálne územie Kojatice
diskusia členov spoločenstva a funkcionárov spoločenstva
hlasovanie o schválení rozhodnutí zhromaždenia
záver

Prosíme o účasť na zhromaždení, pretože na rozhodnutie zhromaždenia je potrebná účasť
minimálne nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov. Účasť je žiaduca aj z dôvodu, že bude
schvaľovaná úprava zmluvy spoločenstva a stanov spoločenstva. Žiadame o včasný príchod,
aby potrebná prezentácia v prezenčnej listine nespôsobila oneskorený začiatok zhromaždenia.
Prezentácia bude vykonávaná v čase od 13:00 hod do 15:00 hod. Každý, kto sa zúčastní
na zhromaždení, je povinný preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občianskym
preukazom alebo cestovným pasom).
Člen spoločenstva sa môže zúčastniť na zhromaždení prostredníctvom zástupcu na základe
písomného plnomocenstva. Podpis člena spoločenstva, ktorý chce byť zastúpený, nemusí byť
na plnomocenstve úradne overený. Tlačivo plnomocenstva je na druhej strane tejto pozvánky.
Ten, kto bude na zhromaždení konať za Slovenský pozemkový fond a za LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik, musí predložiť písomné poverenie udelené v súlade s internými predpismi
menovaných organizácií a podpísané osobou majúcou na to príslušnú kompetenciu.
Kojatice dňa 21.2.2019
Ing. Jozef Kozák
predseda spoločenstva

