Lesné družstvo Podlužany, 935 27 Polužany 165

POZVÁNKA
na Valné zhromaždenie Lesného družstva Podlužany, ktoré sa uskutoční
v sobotu

1. februára 2014 o 13.00 hodine v kultúrnom dome v Podlužanoch
Program zasadnutia:
1. Prezentácia od 12.00 do 13.00 hod.
2. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva a stanov
spoločenstva
4. Voľba výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva
5. Určenie odmeňovania členov orgánov spoločenstva na rok 2014
6. Správa o činnosti a hospodárení za predchádzajúce obdobie
7. Správa revíznej komisie
8. Rôzne – diskusia
9. Záver
Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa uskutoční v mieste jeho
konania v čase od 12.00 do 13.00 hod.
Upozornenie:
Vzhľadom na prijatie nového zákona o pozemkových spoločenstvách je Vaša
účasť na valnom zhromaždení nutná. Ak nedosiahneme nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných členov, valné zhromaždenie nebude uznášania
schopné a Lesné družstvo Podlužany bude od 1.3.2014 zo zákona zrušené.
Pri prezentácii, po predložení tejto pozvánky a občianskeho preukazu, resp.
plnomocenstva na zastupovanie, dostane každý účastník valného
zhromaždenia hlasovacie lístky, na ktorých bude uvedené jeho meno a
priezvisko a počet jeho hlasov.

Návrhy znenia Zmluvy o založení Lesného družstva Podlužany,
pozemkového spoločenstva a stanov spoločenstva sú prístupné na mailovej
stránke Obce Podlužany, v sekcii spoločenské organizácie, alebo na
Obecnom úrade v Podlužanoch u Ing. Kováčovej.
Poučenie:
V prípade ak sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť, môžete
splnomocniť na zastupovanie na zasadnutí valného zhromaždenia iného člena
lesného družstva, resp. rodinného príslušníka a to na základe plnej moci
uvedenej na konci tejto pozvánky.
V Podlužanoch dňa 27.12.2013
JUDr. Jozef Trňan ......................
predseda lesného družstva

Jozef Frtús ................................
člen výboru lesného družstva

Plnomocenstvo
Dolu podpísaná/ý .....................................................nar. ..............................
bytom ............................................................................................................

splnomocňujem
pani/pána .................................................................nar. ...............................
bytom ............................................................................................................
aby ma ako člena Lesného družstva Podlužany v plnom rozsahu mojich práv,
zastupoval na valnom zhromaždení Lesného družstva Podlužany konanom
dňa 1.februára 2014 o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Podlužanoch.
V .................................... dňa ..................

......................................
podpis
Plnomocenstvo prijímam:
podpis

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

