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P O Z V Á N K A 

    

      Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako 

podielnika na spoločnej nehnuteľnosti - urbárskych lesoch v k. ú. Banské, pozýva na  zasadnutie 

zhromaždenia, ktoré sa uskutoční  dňa 12. augusta 2021 /štvrtok/ o 16.00 hod. v kultúrnom dome 

v Sačurove s týmto programom: 

1. Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 15.00, so zahájením zhromaždenia od 16.00 hod. 

2. Otvorenie schôdze zhromaždenia spoločenstva 

3. Schválenie programu schôdze zhromaždenia 

4. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie 

5. Správa o činnosti výboru a hospodárení spoločenstva za kalendárny rok 2020 

6. Prednesenie návrhu a schválenie účtovnej závierky spoločenstva za rok 2020 

7. Správa o činnosti dozornej rady spoločenstva za rok 2020 

8. Návrh a schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2020 

9. Rôzne - diskusia       

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie  

11. Záver 

     „Po ukončení jednania zhromaždenia sa budú vyplácať podiely zo zisku a  bude podávané malé 

občerstvenie. Dňa 13. augusta  a 14. augusta  2021 od 9,00 – 12,00 hod“ sa bude pokračovať vo 

vyplácaní podielov  v zasadačke starého obecného úradu /bývala MŠ /.  

      Vaša účasť je „bezpodmienečne  nutná na schôdzi zasadnutia zhromaždenia“, z dôvodu schválenia  

vyplácania podielov. V prípade, že sa zasadnutia zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, žiadam Vás 

o zaslanie podpísaného splnomocnenia s určením  svojho zástupcu, ktorý Vás bude zastupovať 

v zmysle § 30 až § 33b Občianskeho zákonníka, / nový zákon nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu 

splnomocniteľa na udelenie plnej moci – viď. splnomocnenie/. Ak nemáte zodpovednú osobu, 

podielnika z rodiny, ktorého by Ste splnomocnili zastupovaním, môžete poveriť jedného z členov 

výboru alebo dozornej rady, ktorý akt hlasovania vykoná za vás. Sú to páni  Ing. Anton Lačný, p. Pavol 

Kačur, p. Ing. Mikuláš Truchan, p. Vladimír Ištok, p. Ján Belas, p. Jozef Kapitán, p. Ján Kačur a p. 

Vladimír Roman. Uvedené Vami podpísané splnomocnenie / na druhej strane / zašlite na hore 

uvedenú adresu spoločenstva najneskôr do termínu zasadania t.j. 12. augusta 2021.   Bez písomného 

poverenia nebude akceptovaná účasť na schôdzi a ani prevzatie výplaty - finančných prostriedkov  

cudzími osobami.  Výbor týmto opätovne žiada nových  členov  spoločenstva, aby doniesli so sebou 

doklad o nadobudnutí podielov a aby podielnici zo Sačurova a blízkeho okolia si podiely vybrali 

v uvedený štvrtok, piatok alebo v sobotu. Prosím nezabudnúť na ochranné opatrenia, ochranné rúška 

tváre a vlastné perá. 

V Trebišove dňa 30. júna 2021                                                                                   Ing. Anton LAČNÝ  

Kontakt : 0905 895406, 0905 256011, antonlacny158@gmail.com,              Predseda LaPUPS Sačurov                                                                                                                                                                                                                                     

DOLEŽITÉ : Prílohy: 1x splnomocnenie.  
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