Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo
951 71 Velčice 73,

IČO : 42371821,

DIČ :2024174240

zapísané v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Nitra, vložka číslo R-0038/407

Pozvánka
Výbor Urbársko lesných spoločností pozemkového spoločenstva vo Velčiciach Vás pozýva na

Valné zhromaždenie
podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2019 o 15,00 hod. v Kultúrnom centre
vo Velčiciach
Prezentácia účastníkov od 13,00 – 15,00 hod.
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Správa o činnosti ULS Velčice, pozem. spol.
5. Správa dozornej rady
6. Správa o hospodárení pozemkového spoločenstva a schválenie účtovnej závierky za r. 2018
7. Schválenie upravenej zmluvy a stanov spoločnosti v súlade s novelizáciou zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
8. Schválenie prenájmu TTP Lesom SR Topoľčianky podľa dokumentácie ( pri Lesnej správe )
9. Voľby do orgánov spoločnosti a správa volebnej komisie
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenia
12. Záver

Vaša účasť na Valnom zhromaždení je nutná!
Nakoľko výboru aj dozornej rade sa končí volebné obdobie, na Valnom zhromaždení sa
musia uskutočniť nové voľby týchto orgánov spoločnosti a preto je potrebné, aby ste sa
Valného zhromaždenia zúčastnili čo v najväčšom počte, aby bolo uznášania schopné.
Podielnici, ktorí chcú byť volení do orgánov spoločenstva, podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
o pozemkových spoločenstvách sú povinní svoju kandidatúru písomne oznámiť výboru
spoločenstva.

Po ukončení Valného zhromaždenia bude podané občerstvenie (guláš).
V prípade Vašej neúčasti prosíme splnomocnite osobu, ktorá Vás bude zastupovať na Valnom
zhromaždení, alebo splnomocnenie pošlite na e - mail : l.elias@post.sk. Splnomocnenie nájdete
na zadnej strane tejto pozvánky .
Pozvánku na Valné zhromaždenie, podielnikov pozemkového spoločenstva nájdete aj na webovej
stránke Obecného úradu Velčice www.velcice.sk v menu ULS .
Výbor ULS - PS
951 71 Velčice

Splnomocnenie
.................................................................
podpísaný/á (meno a priezvisko)
..............................................................................
trvale bytom

Splnomocňujem
...................................................................
meno a priezvisko
................................................................................
trvale bytom
zastupovať ma na Valnom zhromaždení ULS, pozem. spol., 951 71 Velčice, ktoré sa bude
konať dňa 05.05.2019 v Kultúrnom centre vo Velčiciach.

..............................................................................
podpis

Poznámka :

Prezentácia podielnikov končí 14,45 hod a do tohto času sú všetci povinní sa
prezentovať.

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.Z. o pozemkových spoločenstvách, ak
na zasadnutí Valného zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo
rozhodnutie podľa § 15 odst.2 zákona č. 97/2013 Z.Z. o pozemkových spoločenstvách bude
sa toto zasadnutie považovať za prvú čiastkovú schôdzu.
V súlade s novelizáciou zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sme
povinní prispôsobiť zmluvu o spoločenstve a stanovy tomuto zákonu. Upravenú zmluvu
a stanovy si môžete prečítať na webovej stránke Obecného úradu Velčice www.velcice.sk
v menu ULS.

