
 
POZVÁNKA 

 
Lesná a pozemková spoločnosť Šurice - pozemkové spoločenstvo, so sídlom: Šurice 

98033, IČO: 73824121 zastúpené predsedom: Ján Illés rod. Illés, nar. 30.07.1956, r.č trvale 
bytom: Šurice 147,  98033 tajomníkom : Peter Szókovács,  rod. Szókovács, nar. 
31,08,1978, trvale bytom: Šurice 189,  98033. 

Hore uvedený  zvolávateľ, ktorý zastupujú vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností v zmysle platných stanov Vás ako vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností Vás v súlade so stanovami pozývam na zhromaždenie  vlastníkov podielov 
spoločných nehnuteľností, ktoré sa uskutoční formou čiastkových schôdzí:,  

 
1. čiastková schôdza: d ňa: 14.06.2014, v priestoroch Obecného úradu v Šuriciach 

o 15:00 
2. čiastková schôdza: d ňa: 18.06.2013, v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. 

Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, Lučenec o 15:00 
 

Vzhľadom k veľkému počtu účastníkov bude prezentácia prebiehať od 14:00 do 
15:00hod., pretože programom zhromaždenia odráža potrebu vykonania zmeny v zmluve 
o založení pozemkového z dôvodu ukončenia pozemkových úprav v k.ú. Šurice. Vaša účasť 
je nevyhnutá, v prípade, ak sa nebudete môcť zhromaždenia zúčastniť zašlite na adresu 
splnomocnenca vyplnenú plnú moc, ktorá bude slúžiť na zastúpenie Vašej osoby na 
zhromaždení. 

 
Program zhromaždenia vlastníkov podielov spolo čných nehnute ľností 

 
Program zhromaždenia podielov spolo čných nehnute ľností: 
 
1. Prezentácia účastníkov od 14:00 do 15:00hod. 
2. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností, schválenie programu, a voľba orgánov vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností. 
3. Oboznámenie sa so zmluvou o založení pozemkového spoločenstva s prihliadnutím na 
ukončenie pozemkových úprav v k.ú. Šurice.  
5. Oboznámenie prítomných so vzdaní sa funkcií členov orgánov spoločenstva. 
6. Voľba nových  členov výboru orgánov spoločenstva., ktorí nahradia členov orgánov, ktorí 
sa svojich funkcie vzdali. 
7.  Oboznámenie sa so schválenými uzneseniami. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 
 
V Šuriciach, dňa 9.5.2014  
Zvolávateľ:     

      ............................................................................................. 
Lesná a pozemková spoločnosť Šurice - pozemkové spoločenstvo,  
zastúpená predsedom: Ján Illés a tajomníkom : Peter Szókovács 
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Vyvesené:         Zvesené: 
 
 
 
 
 



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

PLNOMOCENSTVO  
Splnomocniteľ: meno priezvisko:............................................................. 
bydlisko:....................................................................... rod. č.:........................................... 
v súlade s § 31 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov týmto  

udeľujem plnomocenstvo 
splnomocnencovi: meno priezvisko:............................................................. 
bydlisko:....................................................................... rod. č.:........................................... 
na zastupovaní zhromaždenia Lesného a pozemkového spoločenstva Šurice v zmysle zákona 330/1991 Zb.. 
 
V.......................................dňa:                                        splnomocniteľ .................................................... 
 


