POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE - vo forme čiastkových schôdzi

Prípravný výbor ZEMANSKÉHO KOMPOSESORÁTU RAJECKÁ LESNÁ, p.s. na základe zápisnice z
výborovej schôdze konanej dňa 11.01.2016 si týmto dovoľuje srdečne pozvať vlastníkov podielov
spoločnej nehnuteľnosti na čiastkové valné zhromaždenia.
Zakladá sa pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vo výmere 38,3197 ha za účelom
registrácie spoločenstva podľa zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
1. Čiastková schôdza pre identifikovaných vlastníkov sa uskutoční dňa 28.02.2016 t.j. v nedeľu
o 13:00 hod. v kultúrnom dome v Rajeckej Lesnej.
2. Čiastková schôdza konaná v správcovskom zastúpení za vlastníkov s neznámym pobytom sa
uskutoční dňa 07.03.2016 t.j. v pondelok o 10:00 hod. na Slovenskom pozemkovom fonde v
Žiline (účasť známych vlastníkov nie je nutná).

NEDEĽA 28.02.2016
12:30 – 13:00 Prezentácia
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Návrh na schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie mandátovej a volebnej komisie
Správa mandátovej a volebnej komisie k účasti členov na čiastkovom valnom zhromaždení
Návrh a hlasovanie o zmluve pozemkového spoločenstva
„Zemanský komposesorát Rajecká Lesná, p.s.“
Návrh kandidátov a priebeh volieb do „orgánov výboru a dozornej rady“
Diskusia
Vyhlásenie výsledkov volieb
Ukončenie

Vzhľadom k tomu, že zákon NR SR č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách platný od 1.5.2013,
umožňuje zvolať čiastkové uznášaniaschopné valné zhromaždenia je možné vykonať potrebné zmeny
v doterajšej registrácii spoločenstva na Obvodnom úrade Žilina, pozemkový a lesný odbor.
Ak sa nemôžete valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte prosím formulár splnomocnenia na
druhej strane listu a týmto poverte Vašu blízku osobu na zastupovanie na valnom zhromaždení pri
hlasovaniach a voľbe do orgánov spoločenstva.
Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve bude možné si vopred pozrieť aj na stránke obce Rajecká
Lesná (www.rajeckalesna.info) v sekcii organizácie „Zemanský komposesorát“ a taktiež bude
uverejnená na výveske v obci Rajecká Lesná minimálne 25 dní pred zasadnutím valného
zhromaždenia.
V prípade Vašich návrhov a pripomienok k navrhovanej zmluve zašlite nám v predstihu Váš podnet.

Účasť všetkých členov je nutná!
Miroslav Rybárik ml, za prípravný výbor
Štefan Jakubes, za prípravný výbor

SPLNOMOCNENIE
Dolu podpísaný (á) ..........................................................................................................
nar. .............................................. bytom .........................................................................
splnomocňujem
meno a priezvisko ...........................................................................................................
nar. ............................................ bytom .........................................................................
k zastupovaniu na valnom zhromaždení „Zemanského komposesorátu, pozemkového spoločenstva“
Rajecká Lesná vo všetkých jeho bodoch. Podpis vlastníka nemusí byť úradne overený.

...............................................................
vlastnoručný podpis

