
 
POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  URBARIALISTOV  OBCE JASENOVÁ 

Jasenová  č.19 ,   026 01  Dolný Kubín 
 

 
 

Splnomocnenie 
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva: 

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová   Jasenová 19,  026 01 Dolný Kubín 
 
 

Meno a priezvisko, dátum narodenia: …..................................................................................... 
trvale bytom:...................................................................................................................................... 
ako podielnik pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová  
spoluvlastníckym podielom: …......................... 
 
 
Splnomocňujem: 

• Vybor pozemkového spoločenstva v zastúpení predsedu* 
• Inú osobu:* 

 
Meno:........................................................ dátum narodenia: ................................................. 
trvale bytom: 
............................................................................................................................. 

- k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce 
Jasenová 
 

Toto splnomocnenie vydávam: 
- jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa 28.4.2019* 
- na dobu určitú do:     ..............................* 
- na dobu neurčitú:     ...............................* 

 
Dňa. ............................................ v ................................................... 
 
 
..........................................................                            ............................................................... 
Podpis podielnika                                                                    Podpis splnomocného zástupcu 
 
Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu spoločenstva: 
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová 
Jasenová 19, 02601 Dolný Kubín  
Alebo doručiť splnomocnenému.  
 
 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknite 
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú, je potrebný úradne overený 
podpis.  
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ bezodkladne upovedomí pozemkové spoločenstvo 
urbarialistov obce Jasenová, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovanie na valnom 
zhromaždení.                              



 
POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  URBARIALISTOV  OBCE JASENOVÁ 

Jasenová  č.19 ,   026 01  Dolný Kubín 
 

 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená pani / pán/   ............................................................................................, 
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce 
Jasenová,  ktoré sa uskutoční 28.4. 2019 /Nedeľa/ o 14.00 hodine v sále obecného úradu 
v Jasenovej. 
 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Prezentácia účastníkov od 13.45 do 14.00 hod. 
2. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a písanie zápisnice. 
3. Schválenie pracovných komisií  mandátová, návrhová. 
4. Informácie  vo  veci spornej   parcely 5055/a  JUDr. Dušan  Serek ,  diskusia k danému bodu. 
5.  Zmluva o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 

ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona  č.34/2014 Z. z. a 
zákona č. 110/2018 

6. Správa o činnosti Pozemkové spoločenstva urbarialistov obce Jasenová za rok 2018. 
7. Správa o hospodárení v lesnej činnosti  za rok 2018. 
8. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia za  rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku. 
9. Návrh na odmeny členov výboru a dozornej rady. 
10. Plán činnosti spoločenstva na rok 2019. 
11. Diskusia. 
12. Návrh a schválenia  uznesenia, záver rokovania. 
13. Občerstvenie. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                Ing. Samuel Bocko 
                                                                                                             predseda spoločenstva 
 

Váš podiel zo spoločnej 

nehnuteľnosti:   

 

 

 

 


