
Pozemkové spoloČenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov. 049 18 Revrúcka Lehota +2

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbarňtov, 049 18 Revúcka Lehota 42Yás
pozýva na

zhromaždenie členov pozemkového spoločenswa,

ktoré sa uskutoční v sobotu 1,B,7.2020 o ].6:00 v miestnosti Klubu dóchodcov v Revúckej Lehote.
Prezentácia bude prebiehať v čase od 15:15 do 16:00 hod,

Program zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva:

1. Zahájenie, volba predsedajúceho, volba pracovných komisií a volebnej komisie, volba zapisovatel'a
a overovateťov zápisnice.

2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za obdobie roku 2019.
3. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2019.
4. Návrh rozdelenia odmien pre členov výboru PS, dozornej rady PS a OLH za rok 20].9.
5, Správa dozornej rady o revízii hospodárenia za rok 2019.
6. Informácia o zmenách v zozname členov spoločenswa k 31. 12. 20t9.
7. Návrh na zmenu Zmluvy o pozemkovom spoločenswe - zmena adresy PS
B. Návrh na zmenu Zásad pre odmeňovanie členov výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva

bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota a odborného lesného hospodára PS.
9. Diskusia.
10. Vol'by členov výboru a dozomej rady.

prestávka

11. Schválenie qýsledkov volieb.
12. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
L3, Záver.

Poučenie:

Podťa § 14 ods. 3 zákona č.97/2013 Z. z. v znení neskoĚích predpisov člen pozemkového spoločenstva má
moŽnosť zúČastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia aj prostrednícwom zástupcu na základe
splnomocnenia. Člen pozemkového spoločenstva m6že na pritoženój návratke poveriť svojim zastupovaním
iného člena pozemkového spoločenstva alebo inú osobu.

Podl'a § 9 ods. B zákona č.97l20I3 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ak
vlastník podielu na spoločnej nehnuteťnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho
ponúknuť ostatn]ým vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteřnosti; podiel možno ponúknuť
prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene
spoločenswo, možno ho previesť tretej osobe.

Nakořko na zhromaždení členov pozemkového spoločenswa prebehnú volty do výboru a dozornej rady
spoločenstva, v súlade s volebným poriadkom pozemkového spoločenstva (Článok 11" ods, 6) Vám v prílohe
tejto pozvánky zasielame návratku, v ktorej každý člen spoločenstva po doplnení svojho mena a priezviska,
dátumu narodenia a miesta bydliska móže písomne oznámiť, že má záujem kandidovať za člena orgánu
spoloČenstva (výboru alebo dozomej rady). Podpísané písomné oznámenie záujmu kandidovať za člena
orgánu spoločenstva doručí člen pozemkovému spoločenstvu spravidla najneskór jeden týždeň pred
terminom konania volieb, najneskór však v deň konania volieb. Do qýboru móže byt volený člen
spoloČenstva - fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá najneskór v deň vol'by
oznámila spoločenstvu svoju kandidatúru. Do dozomej rady m6že byt móže byť volená aj fyzická osoba,
ktorá nie je členom spoločenstva.
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Ing. Ján Šmídt
predseda pozemkového spoločenstva


