
Urbárske a pasienkové pozemkové  spoločenstvo Gočovo 
__________________________________________________________ 

 

P O Z V Á N K A 
 

Výbor pozemkového spoločenstva v zmysle ustanovenia zákona 97/2013 Z.z o pozemkových  

spoločenstvách  zvoláva  zhromaždenie  Urbárskeho a pasienkového pozemkového  spoločenstva 

Gočovo dňa 

 

 

 

02.07.2022  (sobota)  o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Gočove. 

 
 
Program: 
 

1.  Otvorenie 

2. Voľba  návrhovej, volebnej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov 

3. Správa o činnosti výboru a pozemkového spoločenstva za rok 2021 

4. Správa  o hospodárení za rok 2021 a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 

5. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2021  

6. Voľby do orgánov pozemkového spoločenstva (výboru a dozornej rady) 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Prezentácia všetkých účastníkov zhromaždenia je od 16.00 hod. - 17.00 hod. 

 

V prípade, že pri prezentácií sa zistí, že zhromaždenie nebude uznášania schopné sa 

zhromaždenie preruší na dobu 15 minút. Po ukončení doby prerušenia, výbor pozemkového 

spoločenstva vyhlási mimoriadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva v zmysle 

ustanovení zákona NR SR č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov,  s tým istým programom, ktorý je uvedený v pozvánke.   

 

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, zašlite nám prosím 

splnomocnenie, ktorým môžete splnomocniť ktoréhokoľvek člena spoločenstva.  

                                                                             
                                                                                     
                                                                                         _____________________ 

                                                                         Ing. Milan Mlynár 
                                                               predseda Urbárskeho a pasienkového 

                                                                                          pozemkového  spoločenstva Gočovo 

 
 
 
 
 
 
 



 
S p  l n o m o c n e n i e 

 
ako člen  Urbárskeho a pasienkového pozemkového  spoločenstva Gočovo  
 

Meno a priezvisko ................................................................................................................... 
 

narodený(á)............................................... 

 

Trvale bytom 

..........................................................................PSČ............................................................. 

 

týmto splnomocňujem 

....................................................................................................................................................... 

( meno a priezvisko, bytom) 

 

k zastupovaniu na zhromaždení Urbárskeho a pasienkového pozemkového  spoločenstva Gočovo, 
na výkon všetkých práv člena pozemkového spoločenstva vrátane hlasovania, podávania návrhov 
a pripomienok. 
 
Toto splnomocnenie udeľujem na dobu určitú a to na konanie zhromaždenia dňa 02.07.2022 
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
....................................... dňa ...............................   .......................................................      

podpis člena pozemkového spoločenstva 
 
 
 
Splnomocnenie prijímam 
 
 
...................................... dňa .................................  ....................................................... 
       podpis splnomocneného zástupcu 
 

 


