POZVÁNKA
Vážení členovia pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Detva
Podľa platného zákona o pozemkových spoločenstvách musí výbor Urbárskej spoločnosti Detva
každoročne zvolať zhromaždenie všetkých členov Urbárskej spoločnosti. Na zhromaždení sa musí
schváliť ročná uzávierka a rozhodnúť aj o rozdelení zisku za rok 2016.
Je dôležité, aby ste sa zhromaždenia zúčastnili - či už osobne, alebo prostredníctvom svojho
splnomocneného zástupcu ak sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť (môže isť o Vášho priameho
rodinného príslušníka, podielnika-člena USD, alebo jedného z členov výboru USD).
Splnomocnenie nájdete na druhej strane pozvánky. Pokiaľ sa rozhodnete splnomocniť svojho zástupcu
na zhromaždení, uveďte prosím na splnomocnenie aj číslo účtu, na ktorý Vám pošleme prislúchajúci
podiel na zisku.
Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

ZVOLÁVA
čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov
Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo
so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

na nedeľu 26.02.2017 o 12.00 hodine
v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.
Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny
Program zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2016
4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2016 a návrh rozpočtu
na rok 2017
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
6. Informácia o ponuke na odpredaj podielov
7. Rôzne a diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.
V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku
Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732 160, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.
Tí čo nám ešte neoznámili číslo účtu, na ktorý máme posielať podiely na zisku nech nám ho písomne
oznámia do schôdze. Je to rýchlejšie a lacnejšie ako posielanie poštou.
Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 6.01.2017

Ing. Peter Krinovič
predseda USD, p.s.

Ďalší členovia výboru USD, p.s.
Ing. Jozef Gáborík, CSc.
Mgr. Tibor Sedlický

Ing. Jozef Krnáč, PhD.

Vladimír Baran

SPLNOMOCNENIE
Udelené v súlade s ustanovením §31-33 zákona č. 40/1964 Zb., ktorým bol vydaný Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Vlastník podielov Urbárskej spoločnosti DETVA, pozemkové spoločenstvo (ďalej aj „USD, p.s.“)
člen/členka USD, p.s. ako splnomocniteľ

Meno a
priezvisko:...................................................................................dátum narodenia...............................

bytom..............................................................................................................................
číslo účtu.........................................................................................................................

SPLNOMOCŇUJEM:
priameho rodinného príslušníka / člena USD, p.s. / člena výboru USD, p.s. (nehodiace sa škrtnite !)
ako splnomocnenca
Meno a
priezvisko:...................................................................................dátum narodenia...............................

bytom.............................................................................................
k zastupovaniu na zhromaždení členov Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo.
Splnomocniteľ súhlasí, aby splnomocnenec mal právo ustanoviť za seba zástupcu a nechal sa
substitučne zastupovať treťou osobou s podmienkou, že táto osoba je člen USD, p.s., alebo priamy
rodinný príslušník člena USD, p.s.

.....................................................
miesto a dátum podpisu

...........................................................
podpis člena USD, p.s.

Splnomocnenie môžete doručiť na adresu:
Urbárska spoločnosť Detva
Detva č. 612, 962 12 DETVA
alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu priamo na zhromaždenie.

