
Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce 
 

P O Z V Á N K A 
 

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Parihuzovce, so sídlom 

Parihuzovce č. 33, 067 35 Pčoliné, IČO: 17150949, Vás týmto pozýva na  zhromaždenie vlastníkov 

pozemkov, ktoré sa bude konať v Penzióne a reštaurácii Adria v Snine na ulici, Študentská 2681, 

069 01 Snina (pri kruhovom objazde) dňa 28.08.2022 o 14.00 hod. Vaša účasť je dôležitá, preto ak 

by ste sa nemohli dostaviť, splnomocnite prosím inú osobu.  Jednorazové splnomocnenie na 

zhromaždenie konané dňa 28.8.2022 nemusí byť notársky overené.  

 

Program : 

 

 Prezentácia účastníkov zasadnutia zhromaždenia od 13.30 hod do 14.00 hod 

1. Otvorenie a privítanie predsedom USPS 

2. Schválenie programu zasadnutia zhromaždenia 

3. Návrh a voľba zapisovateľa, overovateľov, skrutátorov, návrhovej komisie 

4. Správa o hospodárení v lese 

5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami, schvaľovanie účtovnej závierky 

6. Správa dozornej rady 

7. Informácie o prebiehajúcom súdnom konaní 

8. Návrh výboru na zmenu Dodatku č. 1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva zo 

dňa 23. 06. 2019, a to v čl. V. písm. A Výbor. ods. 2 vymazáva sa tretie slovo "minimálne" 

9. Návrh výboru na zrušenie smernice 2/2017 na výrobu palivového dreva  

10. Hospodársky výsledok  

11. Rôzne - Diskusia 

12. Záver 

 

 

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zasadnutí zhromaždenia USPS Parihuzovce 

zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať pri prezentácii účastníkov plnou mocou na 

zastupovanie. Splnomocnenie je aj súčasťou pozvánky, vytlačené na jej druhej strane. Skrutátori 

budú akceptovať iba kompletne vyplnené splnomocnenie. Jednorazové splnomocnenie na 

zhromaždenie konané dňa 28.8.2022 nemusí byť notársky overené.  

 

 

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 

plote rodinného domu Parihuzovce č. 38 

 

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 
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