
 

P O Z V Á N K A 
 
 Pán/Pani 
 
        
Výbor LPSU v Jasenovom so sídlom Jasenové 50, 013 19 Jasenové Vás pozýva na Valné 
zhromaždenie  Lesného a pozemkového spoločenstva urbárnikov v Jasenovom, ktoré sa 
uskutoční  
 

dňa 06.04.2019 ( t.j. sobotu ) o 14:00.hodine  v Kultúrnom dome Jasenové  
 
Navrhovaný program zhromaždenia: 
 
Zahájenie 

1) Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 
2) Kontrola uznesenia z posledného VZ 
3) Správa o činnosti výboru spoločenstva LPSU v Jasenovom za r.2018 
4) Správa o hospodárení spoločenstva LPSU v Jasenovom za r.2018 
5) Správa kontrolnej a revíznej komisie LPSU v Jasenovom za r.2018 
6) Návrh plánu činnosti a hospodárenia LPSU v Jasenovom na r.2019 
7) Informácie o spolupráci a výpožičke pozemkov na dočasné bezplatné užívanie pre  

„Rajecký hrad“ medzi LPSU v Jasenovom a Mestom Rajec a ukončenie projektu náučný 
chodník „ Okolím Rajeckého hradu“   

       8) Oboznámenie s prijatou novelou zákona č.110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách 
       9) Odsúhlasenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, stanov pozemkového spoločenstva, 

rokovacieho a volebného poriadku pozemkového spoločenstva LPSU v Jasenovom 
10) Prejednanie rozdelenia zisku z hospodárenia LPSU v Jasenovom za rok 2018 

       11) Voľby výboru a dozornej rady LPSU v Jasenovom ( uchádzači musia písomne oznámiť 
výboru svoju kandidatúru najneskôr v deň konania valného zhromaždenia, t.j. do 06.04.2019 do 
14.00 hod. ) 
      11) Diskusia 
      12) Uznesenie 
      13) Záver 
 

Vaša účasť na zhromaždení je nutná, aby návrhy činnosti, hospodárenia na r.2019, rozdelenie 
ziskov z hospodárenia spoločenstva za rok 2018 a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, stanov 
pozemkového spoločenstva, rokovacieho a volebného poriadku pozemkového spoločenstva 
LPSU v Jasenovom mohli byť schválené a nadobudli platnosť. 
 
Ak sa nemôžete zhromaždenia zú častni ť, na priloženom splnomocnení poverte Vám 
dôveryhodnú osobu, aby Vás na zhromaždení zastupova la. 
 
 
       Ing. Peter Škola 
              predseda výboru LPSU 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tu odstrihnúť–– 

SPLNOMOCNENIE 
 
Ja dolu podpísaný...............................................   bytom.................................................. 
 
Rodné číslo ............................... 
 
Týmto splnomocňujem pána/i/:......................................................................  
 
bytom:................................................... Rodné číslo.:.............................................. 
 
aby ma zastupoval na valnom zhromaždení LPSU Jasenové, ktoré sa bude konať 
dňa 06.04.2019 
 
V.............................................. dňa................................................. 
 
                                            ...................................................................                                                                                         
                                                                                                 vlastnoručný podpis                 



 



 


