
SPLNOMOCNENIE 

 

Podpísaný (meno, priezvisko) .................................................................. nar. ...............................,   trvale bytom  

 

................................................................................................................................................................................... .. 

splnomocňujem 

 

* ............................................................................................................... nar. ..............................., trvale bytom  

 

.....................................................................................................................................................................................  

(resp. predsedu spoločenstva )* aby ma zastupoval v plnom rozsahu práv člena spoločenstva  na zasadnutí 

zhromaždenia URBÁR Veľké Kršteňany, pozemkové spoločenstvo, dňa 22.2.2014.  

 

 

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

 

* nehodiace sa prečiarknite 

Vyhotovil Mgr. Pavol Magdolen © 

 

 

SPLNOMOCNENIE 

 

Podpísaný (meno, priezvisko) ................................................................... nar. ...............................,  trvale bytom  

 

..................................................................................................................................................................................... 

splnomocňujem 

 

*  ............................................................................................................... nar. ..............................., trvale bytom  

 

.....................................................................................................................................................................................  

(resp. predsedu spoločenstva )* aby ma zastupoval v plnom rozsahu práv člena spoločenstva na zasadnutí 

zhromaždenia PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany, pozemkové spoločenstvo, dňa 22.2.2014.  

 

 

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

 

* nehodiace sa prečiarknite 

Vyhotovil Mgr. Pavol Magdolen ©  



POZVÁNKA na zasadnutie zhromaždenia a HLASOVACÍ LÍSTOK 

p.č.  ..........................člen ........................................................... ......................................podiel v % ....................... 

Výbor URBÁR Veľké Kršteňany, pozemkové spoločenstvo, IČO 35 626 321, sídlo Veľké Kršteňany 

 

zvoláva riadne zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.2.2014 v sobotu so začiatkom 

prezentácie od 14.00 a otvorením o 14.30 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  mandátnej komisie - osôb poverených sčítaním hlasov 

3. Správa mandátnej komisie, ustanovenie návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu 

4. Kontrola uznesenia z posledného zhromaždenia 

5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva, určenie termínu budúceho zhromaždenia 

6. Zlúčenie p. s., schválenie zmluvy o spoločenstve, ročnej účtovnej závierky za rok 2013 

7. Voľba členov a náhradníkov za členov výboru a dozornej rady spoločenstva, správa volebnej komisie 

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesenia 

10. Ukončenie, občerstvenie  

 

Túto pozvánku, ktorá je súčasne hlasovacím lístkom si prineste so sebou na zhromaždenie spolu so 

splnomocnením (ak ho použijete) a predložte ich pri prezentácii spolu s občianskym preukazom !!! 

Poučenie: člen má možnosť zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu  na základe splnomocnenia,  

ktoré odovzdá pri prezentácii (viď. druhý list).                                                  Vyhotovil Mgr. Pavol Magdolen © 

Milan Kopál, v.r. 

predseda spoločenstva 

 

 

POZVÁNKA na zasadnutie zhromaždenia a HLASOVACÍ LÍSTOK 

p.č.  ......................... člen ........................................................... ......................................podiel v % ....................... 

Výbor PRÍDELOVÁ Veľké Kršteňany,  pozemkové spoločenstvo, IČO  34 003 941, sídlo Veľké Kršteňany 

 

zvoláva riadne zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 22.2.2014 v sobotu so začiatkom 

prezentácie od 14.00 hod. a otvorením o 14.30 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Kršteňanoch 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátnej komisie - osôb poverených sčítaním hlasov  

3. Správa mandátnej komisie, ustanovenie návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu 

4. Kontrola uznesenia z posledného zhromaždenia 

5. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva, určenie termínu budúceho zhromaždenia 

6. Zrušenie a zlúčenie p. s., schválenie zmluvy o spoločenstve, ročnej účtovnej závierky za rok 2013 

7. Voľba členov a náhradníkov za členov výboru a dozornej rady spoločenstva, správa volebnej komisie   

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesenia 

10. Ukončenie, občerstvenie  

 

Túto pozvánku, ktorá je súčasne hlasovacím lístkom si prineste so sebou na zhromaždenie spolu so 

splnomocnením (ak ho použijete) a predložte ich pri prezentácii spolu s občianskym preukazom !!! 

Poučenie: člen má možnosť zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu  na základe splnomocnenia,  

ktoré odovzdá pri prezentácii (viď. druhý list).                                                  Vyhotovil Mgr. Pavol Magdolen © 

Ing. Stanislav Straka, v.r. 

predseda spoločenstva 


