POZVÁNKA

Výbor Združenia urbáru pozemkového spoločenstva Čavoj
Vás pozýva na Zhromaždenie, ktoré bude zasadať formou čiastkovej schôdze
dňa 30. júla 2022 o 14:00 hod. na asfaltovom ihrisku pri Coop Jednote
v Čavoji.
Program:
1. Otvorenie, kontrola spôsobilosti uznášania sa a schválenie programu.
2. Voľba zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, skrutátorov a návrhovej
komisie.
3. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva za rok
2021.
4. Ročná účtovná závierka za rok 2021, návrh na rozdelenie zisku.
5. Správa DR o činnosti a stanovisko k návrhu rozdelenia zisku za rok 2021.
6. Návrh plánu činnosti a hospodárenia pre rok 2022.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh a schválenie uznesenia.
10. Záver.
Ing. Ján Halaška
predseda pozem. spoločenstva

Informácie pre účastníkov.
Registrácia účastníkov Zhromaždenia sa bude konať dňa 30.júla 2022 od 11:30 do 13:30 hod.
na asfaltovom ihrisku pri Coop Jednote v Čavoji.
Materiály na rokovanie sú k nahliadnutiu v sídle spoločenstva a budú k dispozícií v mieste
konania Zhromaždenia, v čase od 11:30 do 13:45 hod.
Náklady spojené s účasťou, pozemkové spoločenstvo neprepláca.
Po skončení Zhromaždenia bude podávané občerstvenie.
Účastník Zhromaždenia si prinesie: - občiansky preukaz resp. iný doklad totožnosti (napr. pas),
- pozvánku
- splnomocnenec splnomocnenie
V prípade, že sa Zhromaždenia nezúčastnite osobne, dajte sa vystavením splnomocnenia
zastúpiť splnomocnencom podľa vlastného uváženia, ktorý sa aj zúčastní Zhromaždenia,
prípadne členom výboru alebo dozornej rady.
Splnomocnenie prosíme zaslať najneskôr do 29.júla 2022 , na adresu:
Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, 972 29 Čavoj č. 86.
Vypísané a podpísané splnomocnenie je možné zaslať aj e-mailom na adresu:
urbarcavoj@centrum.sk.
Prípadné otázky Vám zodpovieme na tel. č.: 0903 556 885 v stránkové dni uvedené na
www.urbarcavoj.sk, alebo na telefóne 0911 200 151
Výbor pozem. spoločenstva
Vážení vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti !
Zhromaždenie pozemkového spoločenstva sa koná iba raz ročne. Jeho
rokovanie je pre ďalšiu činnosť veľmi dôležité. Prosím Vás preto o účasť na
Zhromaždení, na konanie ktorého ste obdržali pozvánku. Najlepšie by bolo, keby
ste sa rokovania zúčastnili osobne, aby ste sa sami presvedčili ako sa nakladá
s majetkom, ktorého ste spoluvlastníkmi.
Využite preto svoje právo zúčastniť sa Zhromaždenia osobne.
Ak sa však z akéhokoľvek dôvodu Zhromaždenia nemôžete zúčastniť, prosím Vás o
vystavenie priloženého splnomocnenia a to buď: na osobu podľa Vášho uváženia, ktorá
sa zúčastní Zhromaždenia, prípadne na niektorého člena výboru alebo dozornej rady.
Pre osvieženie Vašej pamäti uvádzame mená a adresy členov výboru a dozornej rady.
Výbor:
Ing. Ján Halaška 972 29 Čavoj 257,
Ján Novotka
972 29 Čavoj 393,
Peter Novotka 972 29 Čavoj 144,

tel. +421 911 200 151
tel. +421 903 207 134
tel. +421 903 800 921

Dozorná rada:
Ing. Jozef Cibulka
Jozef Svrček
Ľuboš Petráš

tel. +421 903 843 346
tel. +421 903 029 178
tel. +421 948 065 383

Tešíme sa na Vašu účasť !

972 29 Čavoj 33,
972 29 Čavoj 388,
972 29 Čavoj 273,

Predseda pozem. spoločenstva

