
Pozvánka

Výbory pozemkových spoločenstiev Modrová: Starý urbár, Pasienkový urbár, Lesná spoločnosť Hlávky 
Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie pozemkových spoločenstiev(RVZ), ktoré sa uskutoční v 
sobotu 2. mája 2015 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome Modrová s týmto programom:
Otvorenie VZ, návrh programu VZ , pripomienky , schválenie programu.
Voľba mandátovej a návrhovej komisie , zapisovateľov a overovateľov.
Vyhodnotenie plnenia uznesení z VZ 8.2.2014
Správa o činnosti a hospodárení pozemkových spoločenstiev.
Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia za rok 2014.
Diskusia k bodom 3. - 5. Rôzne.
Návrh na uznesenie , pripomienky, schválenie uznesenia.
Záver, ukončenie VZ.

Ing. Pavol Benech, SU Ing. Stanislav Uhrin, PU Michal B e h a n, LSH
PASIENKOVÝ URBÁR
pozemkové spoločenstvo 

Ďalšie informácie: 916 35 m o d r o v á
IČO: 42 022 720

Prezentácia od 13,30hodiny. Prosíme o dochvilnost'.
Vaša účasť na VZ je dôležitá, pretože VZ je platné iba vtedy, ak prítomní podielnici prezentujú viac ako 
polovicu podielov na majetku všetkých členov. V opačnom prípade by bolo potrebné zvolať mimoriadne 
VZ. Ak sa nemôžete zúčastniť VZ , môžete poveriť zastupovaním iného člena /môže byť i člen výboru/ alebo 
blízku osobu. V tomto prípade vyplňte "Splnomocnenie", ktoré splnomocnenec odovzdá pri prezentácii. 
Splnomocnenie nemusí byť notársky overené, iba podpísané oboma osobami.
Pozvánka je zverejnená aj na webovej stránke obce Modrová.
Adresa kancelárie pozemkových spoločenstiev: Pozemkové spoločenstvá Modrová, 916 35 Modrová 187
V prípade, že VZ nebude uznášania schopné z dôvodu nedostatočného počtu prítomných a splnomocnených 
hlasov, v zmysle zákona č. 97/2013, zvolávame druhé RVZ na 2.5.2015 o 14 30 hod v KD Modrová.
V prípade, že ani druhé RVZ nebude uznášania schopné z dôvodu nedostatočného počtu prítomných a 
splnomocnených hlasov, v zmysle zákona č. 97/2013, zvolávame mimoriadne valné zhromaždenie 
s uvedeným programom na 2.5.2015 o 15.00 hod. v KD Modrová.

Splnomocnenie

Splnomocniteľ- podielnik meno a priezvisko/................................................................... narodený dňa

................................ bydlisko........................................................................

týmto splnomocňujem (splnomocnenca).........................................................................................dátum

narodenia....................................... bydlisko...........................................................

na zastupovanie na valnom zhromaždení P S ............................. konanom dňa 2.mája 2015

 V .....................................................  dňa ..................................................

Splnomocnenec Splnomocniteľ:


