88

Lesné a pasienkové spoločenstvo Zapálenica, Rudňany pozemkové
spoločenstvo
Rudňany č.339, 053 23 Rudňany

POZVÁNKA
Vážená pani/pán Vladislav Chroust,
srdečne Vás pozývame na zhromaždenie -1.člastková
schôdza pozemkového spoločenstva: Lesné a
pasienkové spoločenstvo Zapálenica, Rudňany
pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční :

16.02.2019 /Sobota/ o 13:00 hodine

vo veľkej zasadačke Obecného úradu v
Rudňanoch

Váš podiel zo spoločnej nehnuteľnosti:

- Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia účastníkov od 12,30 hod.
Otvorenie a scliválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zhromaždenia dňa 17.02.2018
Voľba mandátovej,návrhovej, volebnej komisie, zapisovatel'a a overovateľov zápisnice
Správa o Činnosti výboru Lesného a pasienkového spoločenstva Zapálenica Rudňany,
pozemkové spoločenstvo za rok 2018
6. Správa o hospodárskych výsledkov pozemkového spoločenstva za rok 2018
7. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018
8. Správa mandátovej komisie o počte odovzclaných hlasov, uznášaniaschopnosti
zhromaždenia
9. Správa odborného lesného hospodára za rok 2018 a plán práce na rok 2019
10. Schválenie Stanov Lesného a pasienkového spoločenstva Zapáleriica Rudňany,
pozemkové spoločenstvo so sídlom v Rudňanoch
11. Schválenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve poďľa zákona č. 97/2013 Z.z. o
pozemkových spoločenstvách v zneni' neskorších predpisov
v Lesnom a pasienkovom spoločenstve Zapálenica Rudňany , pozemkové spoločenstvo
12. Voľby člena Dozornej rady pozemkového spoločenstva -doplnenie
i3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
14. Návrh na rozdelenie hospodár. zisku a odmien orgánom pozemkového spoločenstva
za rok 2018
i5. Nájomná zmluva č. P0020/2011 s PD Odorín -vypovedanie
16. Diskusia

17. Schválenie uznesenia zo zhromaždenia pozemkového spoločenstva
18. Záver

Lesné a pasienkové spoloóenstvo Zripalenica
F3uclňany pozemkové spoločenc3tvo

3äd :tžn3y2Š73635tj , g:č 22L3023Ugdgňía4ngy7

juDr. Vladislav Chroust v.r.

®

predseda pozemkového
spoločenstva

Návrh stanov a zmluvy o založení bude zverejnená na webovej stránke obce Rudňany.
Účasť každého podielnika spoločenstva je nutná.V prípade, že sa nemôžte zúčastniť na zhromaždení
môžete splnomocniť na zastupovanie inú osobu vo veku nad 18 rokov, ktorý ma spôsobilosť na právne
úkony na základe písomného splnomocnenia podpísaného splnomocnítel.om bez overenia u notára
alebo Obecného úradu.

