Lesné družstvo poz. spol. Hrabovka
Hrabovka 106, 91332 Hrabovka

Všetkým spolumajiteľom lesov

POZVÁNKA

združeným v „Lesnom Družstve“
pozem. spol. Hrabovka

Vážení spolumajitelia,
srdečne Vás všetkých pozývame na „valné zhromaždenie“ občianského združenia: Lesné družstvo
poz.spol. Hrabovka, ktoré sa uskutoční

26.4.2014 /Sobota / o 17:30 h
v sále kultúrneho domu obce Hrabovka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prezentácia účastníkov od 17,30 do 18,0 h
Privítanie a úvod
Správa o činnosti a hospodárení L.D. p. s. Hrabovka za roky 2001 až 2010
Správa o činnosti a hospodárení L.D. p. s. Hrabovka za roky 2011 až apríl 2014
Správa o vysporaidaní spoluvlastníctva členov a oprávnených osôb (zastupovanie PF).
Správa revíznej komisie
Informáciea o zákone 97/2013 a možnosti činnosti spoločenstva s ohľadom naň
Prejednanie návrhu zmluvy o pozemkovom spoločenstve a dodatkov k návrhu, ak budú
Upresnenie kompetencií nového výboru
Prejednanie návrhu na výmenu odborného lesného hospodára (OLH).
Prejednanie nakladania s finaniami na účte vo VÚB, momentálne nedostupnými.
Návhy nových členov výboru a revíznej komisie
Schválenie nového plného znenia Zmluvy o založení (v prípade uznášaniaschopnej účasti členov
spoločenstva). Ak treba dojednanie termínu čiastkovej schôdze.
Voľby členov výboru a revíznej komisie.
Schválenie tvorby prevádzkovej rezervy a rohodnutie o podieloch výnosov z hospodárenia
Rôzne – diskusia
Záver
Ing. Milan Chmelina
predseda výboru PS

1. Vaša účasť na valnom zhromaždení (VZ) je nutná !
V rípade, že máte neprekonateľný problém zúčastniť sa VZ, môžete poveriť zástupcu, ten však musí
pri prezentácii predložiť Vašu pozvánku, aj s poverením od Vás. Formulár poverenia aj
s pokynmi (!!!), je prílohou pozvánky. Poverenie musí byť Vami podpísané.
Na takomto valnom zhromaždení je zákonom predpísaná účasť notára, v prípade nutnosti ďalšej
schôdze (čiastkovej), náklady z účtu spoločenstva podstatne vzrastú, preto je dôležitá vaša účasť
alebo poverenie od Vás pre osobu, ktorá Vás zastúpi.
2. Návrh zmluvy o združení ako i pozvánka VZ sú uverejenené na webovom portáli obce Hrabovka
(www.hrabovka.ocu.sk, v časti dokumenty).
Vhodné je oboznámiť sa s návrhom.

