
U R B A R I Á T  H A B U R A , pozemkové spoločenstvo 
06752 Habura 63, telefón: 0902 238 909 

 

 
       Meno:____________________________________________ 

Bydlisko:___________________________________________ 

 

                                      POZVÁNKA 

                 

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát v Habure Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov 

(podielnikov), ktoré sa bude konať 

 

dňa 21.8.2021(sobota) o 13.30 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Habure 

(prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.) 

Program: 

1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ 

      2.   Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

      3.   Správa o plnení uznesenia  z VZ konaného v roku 2019 

      4.   Správa výboru o hospodárení spoločenstva za roky 2019, 2020 

      5.    Správa OLH o plnení PSOL / Plán starostlivosti o les / 

      6.    Správa Dozornej rady 

      7.    Schválenie účtovnej uzávierky a návrh na rozdelenie zisku 

      8.    Diskusia – návrh kandidátov 

      9.    Rôzne 

     10.   Voľba výboru a dozornej rady 

     11.   Schválenie uznesenia z VZ 

     12.   Záver 

Poznámka: 

 Vaša účasť na Valnom zhromaždení je potrebná .Je nutné zvážiť momentálnu epidemiologickú 

situáciu. Zúčastniť sa na VZ môžu členovia registrovaní v Zozname pozemkového spoločenstva. 

V prípade, že sa rozhodnete, aby Vás na Valnom zhromaždení zastupoval Váš zástupca, vyplňte 

splnomocnenie v dolnej časti tohto listu a Vami podpísané splnomocnenie zašlite (odovzdajte) poverenej 

osobe. Tá sa preukáže pri prezentácii touto pozvánkou s vyplneným splnomocnením. Splnomocnenie bude 

uznané len neoddelené od pozvánky. Splnomocniť môžete iba člena  pozemkového spoločenstva. 

           

                 

                                                                                                              Ing. Alexander MURÍN 

          predseda PS 

NEODDEĽUJTE! Predložte pozvánku spolu so splnomocnením 

 

SPLNOMOCNENIE  

Vzhľadom k tomu, že sa Valného zhromaždenia členov (podielnikov) PS nemôžem zúčastniť, týmto 

splnomocňujem: 
Meno, priezvisko .......................................................................................................................... 

Bydlisko ....................................................................................................................................... 

aby ma na rokovaní Valného zhromaždenia členov (podielnikov) PS v Habure zastupoval v plnom rozsahu 

mojich práv a povinností podľa Zákona č. 97/2013 Z. z. a Stanov PS. 

 

.................................................................. 

čitateľný podpis osoby (podielnika), 

ktorá sa dáva zastupovať 

Splnomocnenie prijímam. V ................................. dňa ..................... 

 

...................................................................... 

čitateľný podpis splnomocnenca (kto zastupuje) 


