Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce
PO ZVÁ N KA
Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Parihuzovce Vás týmto pozýva na
zhromaždenie vlastníkov pozemkov, ktoré sa bude konať dňa 23.6.2019 v čase o 14:00 hod v
Penzióne a reštaurácii Adria v Snine na ulici, Študentská 2681, 069 01 Snina (pri kruhovom objazde)
Vaša účasť je dôležitá, preto ak by ste sa nemohli dostaviť, splnomocnite prosím inú osobu
(splnomocnenie nemusí byť notársky overené).
Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo
rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách považuje sa toto
zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; Druhá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 27.6.2019 o
10:00 hod. v budove Slovenského pozemkového fondu v Humennom
Program :
1
Prezentácia účastníkov zasadnutia zhromaždenia od 13.30 hod do 14.00 hod
2.
Otvorenie a privítanie predsedom USPS
3.
Schválenie programu zasadnutia zhromaždenia
4.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
6.
Správa o hospodárení v lese
7.
Správa o hospodárení s fin. prostriedkami
8.
Správa dozornej rady
9.
Hospodársky výsledok - návrh rozdelenia dividend
10.
Prijatie dodatku ku zmluve a stanov pozemkového spoločenstva v zmysle novely zákona o
pozemkových spoločenstvách účinnej k 1.7.2018
11.
Návrh výboru na uzavretie zmieru a mimosúdne vyrovnanie so žalobcami v civilnom
spore s USPS vedenom na OS v Humennom
12.
Návrh na uznesenie, hlasovanie o jeho prijatí
12.
Rôzne - Diskusia
13.
Záver
Zasadnutia zhromaždenia sa môžete zúčastniť prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia,
ktoré predloží splnomocnený zástupca pri prezentácii účastníkov zhromaždenia.
UPOZORNENIE: Informácie o podiele v spoločenstve v rozlohe a počte hlasov sa môže líšiť od
skutočného stavu nakoľko v súčasnosti prebieha aktualizácia údajov. Na zhromaždení dňa 23.6.2019
bude každému členovi vydaná evidenčná karta podielnika.
Po ukončení zasadnutia zhromaždenia bude podávané občerstvenie
Ďalšie informácie a podklady k zasadnutiu zhromaždenia USPS Parihuzovce získate na webovom
sídle USPS Parihuzovce - http://uspsparihuzovce.sk/ , ako aj na informačnej tabuli umiestnenej na
OcÚ Parihuzovce
Taktiež pri kontakte s:
Marek Mika - predseda USPS, tel.: 0907 910 176, e-mail: usps.parihuzovce@centrum.sk
Mgr. Róbert Guľak - člen výboru USPS, tel.: 0907 942 646, robert.gulak@gmail.com
........................................
Marek Mika

predseda USPS

