Pozvánka na riadne zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva
Vážení členovia spoločenstva
Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F‐Centrum, Istrijská 4, 841 07
Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne
zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 07. 10. 2018 (nedeľa) od 15.00 h
vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej ulici č. 43 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi s nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu zhromaždenia, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti a hospodárení Spoločenstva za rok 2017
4. Ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
5. Správa dozornej rady
6. Rozhodnutie o schválení ročnej účtovnej závierky a vysporiadaní hospodárskeho výsledku za
rok 2017
7. Informácia o aktuálnych aktivitách výboru Spoločenstva a výhľad na rok 2018
8. Prehľad a schválenie žiadostí o dlhodobý prenájom a o čiastočné odstúpenie od
uplatňovaných reštitučných nárokov
9. Diskusia
10. Záver
Registrácia členov sa uskutoční v mieste konania zhromaždenia v čase od 14.00 do 15.00 h. Pri
registrácii je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti, v prípade zastupovania aj príslušné
splnomocnenie.
Organizačné pokyny:
V prípade, že Vám uvedený termín z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, je možné sa nechať zastúpiť
na zhromaždení Vami vybraným zástupcom na základe písomnej plnej moci, vzor ktorej je prílohou
tejto pozvánky. Vzhľadom na program zhromaždenia výbor považuje Vašu účasť, či už osobne, alebo
prostredníctvom určeného splnomocnenca, za dôležitú.
Dovoľujeme si Vás upozorniť aj na možnosť vybrať si ako splnomocneného zástupcu niektorého
z členov výboru (dozornej rady) Spoločenstva, keďže existuje predpoklad hraničiaci s istotou, že
všetky navrhované osoby sa na zhromaždení osobne zúčastnia. V tomto prípade Vás prosíme dodať
vyplnenú plnú moc do sídla Spoločenstva (osobne do schránky, alebo poštou) tak, aby bola doručená
najneskôr do 04. 10. 2018, aby mohla byť náležite spracovaná.

V Bratislave ‐ Devínskej Novej Vsi, dňa 27. 08. 2018
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