Pozemkové spoločenstvo Podtureň
033 01 Liptovský Hrádok

číslo.........
prezentácie

Pozvánka

na zhromaždenie vlastníkov
Výbor Pozemkového spoločenstva v Podturni zvoláva podľa platných stanov a
zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách riadne rokovanie zhromaždenia
spoluvlastníkov podielov k majetku spravovaného Pozemkovým spoločenstvom v Podturni.
Zhromaždenie vlastníkov podielov sa uskutoční dňa 12. apríla 2014 / sobota /
v Kultúrnom dome v Podturni so začiatkom o 10,00 hodine
Prezentácia : 9,oo -10,oo hod.
Program: 1, Otvorenie - 10, oo hod.
2, Voľba komisií a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3, Správa o činnosti výboru PS za rok 2013 a kontrola uznesení za rok 2013
4, Správa o finančnom hospodárení v roku 2013
5, Správa o lesohospodárskej činnosti v roku 2013
6, Správa Dozornej rady PS
7, Návrh hospodárskej činnosti PS pre rok 2014
8, Zosúladenie Stanov pozemkového spoločenstva a Zmluvy o pozemkovom
spoločenstve v súlade s §-om 5 zákona
9, - Žiadosť - odpredaj pozemku – ŽSR
- prenájom a úprava priestoru pre potreby Pozemkového spoločenstva
10, Diskusia
11, Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov
12, Záver
V prípade Vašej neúčasti na zhromaždení vlastníkov podielov, zašlite nám späť vyplnené
splnomocnenie podľa priloženého programu . Splnomocnenie nie je potrebné úradne overovať.
Podpísané splnomocnenie je potrebné zaslať čím skôr na adresu členov výboru PS: Dobroslav
Vozárik, Podtureň, ul. Hlavná č. 155, Ing. Tomáš Vozárik, Belánska štvrť 578/2, 033 01 Lipt.
Hrádok, Zdeno Kondor, Podtureň č. 95, 033 01 Lipt. Hrádok, resp. spoluvlastníka podielov.
/splnomocnenie je potrebné vyplniť podľa predtlače/
Výbor PS predkladá na pripomienkovanie spolupodielníkom ,, návrh,, Zmluvy o spoločenstve a
Stanovy, ktoré sa zosúladili podľa zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvach. Návrh
uvedených dokladov najdete na stránke, www.podturen. sk.
Pri prezentácii sa orientujte podľa čísla na pozvánke, ktoré je uvedené na záhlaví .
V Podturni 14.03.2014
Zdeno Kondor v. r.
predseda PS
Splnomocnenie na druhej strane
a výška hlasov k spoluvlastníckemu podielu

Splnomocnenie
Podpísaný/á/ ........................................................................nar............
trvale bytom...........................................................................................
Spoluvlastník podielov v správe Pozemkového spoločenstva Podtureň
splnomocňujem:
pána /pani/............................................................................................
trvale bytom .........................................................................................
zastupovaním na riadnom valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva Podtureň, ktoré sa
bude konať dňa 13.04. 2014 v Kultúrnom dome Podtureň.
V ...............................dňa.......04. 2014
Podpis spoluvlastníka podielov
Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam,
podpis splnomocneného zástupcu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

