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

 

 Muľka 24.februára 2022 

 
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 8. 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 do 20. marca 2022. 

   8. riadne zhromaždenie na základe rozhodnutia Výboru Urbariátu Trebeľovce- Muľka, pozemkové 

spoločenstvo sa uskutoční elektronicky   alebo korešpodenčne vzhľadom na ešte pretrvávajúcu 

pandémiu ochorenia COVID-19 a neprehľadnosť obmedzujúcich opatrení. Na internetovej stránke obce 

Trebeľovce,  http://www.obectrebelovce.sk budú  zverejnené  predkladané materiály Výboru 

a Dozornej rady: 

1. Správa o činnosti Výboru za rok 2021, Správa o výsledku hospodárenia za rok 2021,  

         Návrh plánu hospodárenia na rok 2022 

2. Správa Dozornej rady za rok 2021 

3. Návrh ročnej účtovnej uzávierky 2021 

4. Návrh na uznesenie 

   Doteraz sme Vás prosili o účasť na výročnom zhromaždení Urbariátu fyzicky, prípadne 

prostredníctvom poverenia. Na situáciu plných obmedzení musel Výbor reagovať. Z toho dôvodu Výbor 

rozhodol na svojom zasadnutí 8.1.2022 zorganizovať ročné výročné zhromaždenie aj s využitím 

internetu. Láskavo Vás prosíme o preštudovanie zverejnených dokumentov na internetovej stránke 

obce Trebeľovce (presný návod ako sa dostať k predkladaným materiálom podrobne je popísané na 

zadnej strane Pozvánky), materiály budú prístupné od 1. marca 2022.  Zároveň Vás v mene Výboru 

a Dozornej rady  vyzývam vyjadriť k týmto správam (napísať pripomienku) ako aj k Návrhu ročnej 

účtovnej uzávierke a k Návrhu na uznesenie (súhlas prípadne nesúhlas) mailom na adresu: 

ladislav.misanik@gmail.com. alebo mdora@centrum.sk, prípadne poštou na adresu Urbariátu v termíne 

do 20. marca 2022. Zápisnica potom bude tiež zverejnená na internej stránke obce Trebeľovce. 

 

S pozdravom                                                                 

                                                                                     MUDr. Ladislav Mišánik, 

                                                                                     predseda Výboru pozemkového spoločenstva 
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Zadáte do prehliadača obec Trebeľovce, kliknete na www.obectrebelovce.sk. Na titulnej stránke 

obce pod fotkou na  lište kliknete na Inštitúcie v obci, potom na ľavej strane v modrom poli sa 

objaví Urbariát Trebeľovce- Muľka p. s., kliknete naň a potom v strede v PDF formáte sa objavia 

materiály VCS 2022.  

http://www.obectrebelovce.sk/
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