
Pozemkové spoločenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota 

 

 

Pozvánka 

 
 

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota, 049 18 Revúcka 

Lehota 80 Vás pozýva na 

 

zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva, 

 

ktoré sa uskutoční  5.8. 2022 o 17:00 v Kultúrnom dome v Revúckej Lehote. 

Prezentácia bude prebiehať v čase od 16:15 do 17:00 hod. 

 

Program zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva: 

 

1. Zahájenie, voľba predsedajúceho, voľba komisií, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za obdobie roku 2021. 

3. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka za rok 2021. 

4. Návrh rozdelenia odmien pre členov výboru PS, dozornej rady PS a OLH za rok 2021. 

5. Správa dozornej rady o revízii hospodárenia za rok 2021. 

6. Návrh rozdelenia zisku za rok 2021 

7. Informácia o zmenách v zozname členov spoločenstva k 31. 12. 2021. 

8. Doplnenie náhradníka do výboru PZ 

9. Diskusia. 

10. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia. 

11. Záver. 

 

 

Poučenie:   

 

Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov člen pozemkového spoločenstva má 

možnosť zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia aj prostredníctvom zástupcu na základe 

splnomocnenia. Člen pozemkového spoločenstva môže na priloženej návratke poveriť svojim zastupovaním 

iného člena pozemkového spoločenstva alebo inú osobu. 

 

Podľa § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ak 

vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho 

ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť 

prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene 

spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe.  

 

 

 

 

 

        Miroslav Balco 

              predseda pozemkového spoločenstva 

 



  

Príloha 
 

NÁVRATKA 
 

S P L N O M O C N E N I E  

 

Dole podpísaný/á ……………………………..….……..          nar. …………………………….. 

 

bydlisko ……………………………………………………….…………………………………. 

 

člen/členka Pozemkového spoločenstva bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota (ďalej len 

PSBPaU) týmto splnomocňujem v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. mojim zastupovaním na  

zhromaždení členov PSBPaU konanom dňa 5. 8. 2022 zástupcu (zvoľte zakrúžkovaním bodu č. 1 alebo 

doplnením v bode č. 2: 

 

1. Miroslav Balco, nar. 28. 10. 1970 , Revúcka Lehota 123 

 

2. Pán / pani ……………………………………………………    nar. ……………………………….. 
 

     bytom ………………………………………………………………………………………….……. 

 

         ……………………………. 

V ………………………………………..  dňa …………………….             podpis splnomocniteľa 

         

Splnomocnenie prijímam!  Podpis splnomocneného: ………………………….. 

 

Návratku o splnomocnení je potrebné predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení alebo zaslať na 

adresu , prípadne podpísanú prefotiť a fotokópiu zaslať na email pozemkového spoločenstva 

 

Email : urbarrevuckalehota@gmail.com  

 

Adresa: 

Pozemkové spoločenstvo bývalých pasienkárov a urbaristov Revúcka Lehota, Revúcka Lehota 80, 

049 18 Revúcka Lehota 

 

V prípade záujmu o vyplatenie dividend poukázaním na účet, prosím o zaslanie čísla účtu a identifikačných 

údajov (meno, adresa, telefónne číslo) na uvedený email pozemkového spoločenstva. 


