
Urbárske spoločenstvo Krásna Ves „pozem. spol.“, 956 53 Krásna Ves č. 142 
 
 
                                                                                   Adresované 
 členom urbárskeho spoločenstva 
 Krásna Ves „pozem. spol.“, 
 956 53 Krásna Ves č. 142 

 
P o z v á n k a 

 
Predseda Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves „pozem. spol.“ zvoláva na deň 

 
17. februára 2018 t.j. v sobotu o 13.00 h do Kultúrneho domu v Krásnej Vsi 

ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 

na ktoré pozýva všetkých svojich členov. 
 
Program: 
1. Otvorenie a schválenie programu valného zhromaždenia. 
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Správa o plnení Ročného hospodárskeho plánu a plnení Programu starostlivosti o les. 
5. Správa o činnosti od konania ostatného valného zhromaždenia. 
6. Schválenie ročného hospodárskeho výsledku a ročnej účtovnej uzávierky za rok 
2017. 
7. Schválenie rozdelenia čistého zisku spoločenstva za rok 2017. 
8. Schválenie Ročného hospodárskeho plánu na rok 2018. 
9. Správa dozornej rady za rok 2017. 
10. Diskusia. 
11. Návrh na uznesenie. 
12. Záver. 
 

Predseda spoločenstva vyzýva všetkých členov, aby sa valného zhromaždenia zúčastnili, 
nakoľko sa budú schvaľovať jednotlivé body programu a valné zhromaždenie sa musí konať každý 
rok. 

V prípade Vašej neúčasti Vás žiadame splnomocniť Vašu osobu iným rodinným 
príslušníkom, členom spoločenstva alebo výbor. Splnomocnenie musí byť úradne overené 
(obecný úrad, notár, atď.). 

V prípade, že splnomocňujete výbor, môžete zaslať splnomocnenie poštou na adresu 
Krásna Ves č. 110, 95653. 
 
Urbárske spoločenstvo pozem. spol., 956 53 Krásna Ves č. 142 
E-mail: obec@krasnaves.sk 
V Krásnej Vsi, dňa 15.01.2018 
                                                                                
 
                                                                                  ................................................................... 
                                                                                  Ing. Juraj Adamus - predseda spoločenstva 
 
 



 
 

Splnomocnenie 

 

Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva na rokovaní valného zhromaždenia, 

konaného dňa 17. februára 2018 t.j. v sobotu o 13.00 h v kultúrnom dome v Krásnej Vsi. 

 

 

Ktorým ja podpísaný/á ................,  rodený/á  ................... 

rodné číslo ......................................................... 

bytom /celá adresa/....................................................................................................................... 

splnomocňujem: 

o Výbor pozemkového spoločenstva, v zastúpení predsedu 

o Inú osobu 

/Meno Priezvisko/ ................................................ rodné. č. .............................. 

bytom /celá adresa/....................................................................................................................... 

aby ma zastupoval v plnom rozsahu, vrátane hlasovania na rokovaní Valného zhromaždenia 

Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves „pozem. spol“, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2018, 

nakoľko sme sa medzi sebou dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore. 

V ........................ dňa .......................... 
                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                               ........................................................ 
                                                                                                                    /podpis/ 
Informácie: 
 

Ing. Juraj Adamus, tel. :0904 317211 


