
POZVÁNKA na výro čné zhromaždenie   
 

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:,  

 
Zhromaždenie valného zhromaždenia : d ňa: 14.06.2014, v priestoroch Obecného úradu v 
Šuriciach o 16:00 respektíve po ukončení prvého zhromaždenia o transformácii.  

 
 

Program zhromaždenia vlastníkov podielov spolo čných nehnute ľností 
 

Program zhromaždenia podielov spolo čných nehnute ľností: 
 
1. Prezentácia účastníkov od 16:00hod. 
2. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností, schválenie programu, a voľba orgánov vlastníkov podielov spoločných 
nehnuteľností. 
3. Výročná správa o činnosti LaPS  
5. Výročná správa ekonomická  
6. Správa Lesného Hospodára  
7. Správa revíznej komisie a Inventarizačná správa   
8.Ustanovenie smerníc pre ťažbu dreva na rok 2014 
9. Ustanovenie spôsobu a množstva rozdelenia podielov  
10. Rôzne. 
11. Záver. 
 
V Šuriciach, dňa 9.5.2014  
Zvolávateľ:     

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

 Príloha k pozvánke: 
 
....................................................................................................................................................... 

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 .................................................... 
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Vyvesené:         Zvesené: 
 
 
 


