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Urbariát Trebeľovce- Muľka, pozemkové spoločenstvo 
985 31 Trebeľovce-Muľka 16 

 
                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                    V Muľke 28.1.2020 

   
P o z v á n k a 

 
 

   Výbor Urbariátu Trebeľovce- Muľka, pozemkové spoločenstvo so sídlom 985 31 Trebeľovce- Muľka 
16 Vás srdečne pozýva na 6. riadne zhromaždenie členov spoločenstva podľa Zákona č. 97/2013 Z. 
z . o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z., 
paragraf 14, bod (2), ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2020 ( v sobotu) o 10.00 v Kultúrnom dome v Muľke 
( registrácia od 09.30). 
 
 
Program: 
 

1. Privítanie 
2. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie  
3. Správa o činnosti Výboru za rok 2019, Správa o výsledku hospodárenia za rok 2019,  

Návrh plánu hospodárenia na rok 2020 
4. Správa Dozornej rady za rok 2019 
5. Voľba členov a náhradníkov Výboru a Dozornej rady 
6. Diskusia 
7. Schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky  
8. Návrh uznesenia 
9. Záver 

 

Vaša účasť na Valnom zhromaždení je potrebná. V prípade, že  sa neviete zúčastniť a rozhodnete 
sa, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, vyplňte splnomocnenie na druhej strane 
tohto listu a Vami podpísané splnomocnenie zašlite, prípadne odovzdajte poverenej osobe. Tá sa 
preukáže pri prezentácii touto pozvánkou s vyplneným splnomocnením.  
  
Ak ste medzičasom zmenili číslo účtu, nové číslo účtu nám oznámte pri registrácii.  
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
                                                                                     MUDr. Ladislav Mišánik, 
                                                                                     predseda Výboru pozemkového spoločenstva 
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S p l n o m o c n e n i e 

Vzhľadom k tomu, že 6.riadného zhromaždenia členov Urbariátu Trebeľovce- Muľka, pozemkové 
spoločenstvo  14.3.2020 sa nemôžem zúčastniť, týmto  

 

  

podpísaný   

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

                                                              meno a priezvisko,  adresa 

 

splnomocňujem mojím zastupovaním 

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

                                                              meno a priezvisko, adresa 

 

 

V...................................................,  dňa  .........................................            

                                     

                                                                                                         ------------------------------
-                                                                                                        podpis splnomocniteľa 

 

Splnomocnenie   prijímam                                                               ...... ................................                    
                                                                                                         podpis splnomocnenca 

 


