
Urbárska spoločnosť pozemkového spoločenstva Suchá Ortuťová 
so sídlom v Ortuťovej 42, 086 12 Kurima 

 

P O Z V Á N K A 
    Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Vás v zmysle 
§5 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách týmto pozýva 
na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Ortuťovej 
 

dňa 30.Apríla 2022 o 12.30 hod. 
s týmto programom:  
 

1) Otvorenie, schválenie programu 
2) Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa  
a overovateľa zápisnice 
3) Kontrola plnenia uznesení z roku 2021 
4) Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti 
5) Správa o činnosti výboru PS Suchá r.2021 

     6) Správa o finančnom hospodárení a odsúhlasenie účtovnej 
závierky za rok 2021 a odsúhlasenie podielu na zisku 
7) Správa dozornej rady PS Suchá r.2021 
8) Správa Lesného odborného hospodára a plán prác na rok 2022 
9) Rôzne 

           10) Návrh na uznesenie 
           11) Záver (Občerstvenie) 
Poznámka:  
 
1. Účasť na Valnom zhromaždení je nevyhnutná. V prípade, že sa Valného   
zhromaždenia nemôžete zúčastniť je nutné splnomocniť na zastupovanie 
inú osobu - spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti (predsedu 
spoločenstva, alebo iného člena, nevyžadujeme overenie podpisu 
notárom). Vyplnené splnomocnenie zaslať na adresu: PS Suchá, Ortuťová 
42,086 12 Kurima, Kontakt: 0903 147 204 
2. Po odsúhlasení podielu na zisku bude prítomným vyplácaný podiel za 
rok 2021 
3.Po ukončení Valného zhromaždenia sa bude podávať obed  
a občerstvenie. Do 20.04.2022 nahlásiť záväznú účasť z dôvodu 
objednania obedov. Kontakt:0903 147 204 
4. Valné zhromaždenie sa uskutoční podľa aktuálne platných pandemických 
opatrení.(V prípade zhoršenia opatrení bude valné zhromaždenie zrušené)  
 
V Ortuťovej dňa 29.03.2022 
 

                                                                         Ing. Ján ČISÁR  
Predseda PS Suchá Ortuťová  

 
Meno a priezvisko..............................................dátum nar.:........................ 
 
Adresa:_____________________________________________________ 

(údaje člena PS Suchá Ortuťová, ktorý splnomocňuje) 
 

 
S P L N O M O C N E N I E 

 
Dole podpísaný týmto splnomocňujem:  

Pána/pani....................................................................................................... 

Dátum nar.: ............................................ číslo OP.........................................  

Bytom:............................................................................................................ 

 
 
aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení urbárskej spoločnosti 

pozemkového spoločenstva Suchá Ortuťová so sídlom V Ortuťovej, 

Obecný úrad, 086 12 Kurima, ktoré sa uskutoční  

dňa 30.Apríla 2022, t.j.  sobota  o 12.30 hod. 
v Kultúrnom dome v Ortuťovej.  

 

V ............................. dňa .....................  
 
                                                                        ...............................................  
                                                                              podpis splnomocnenca  
 
 
Splnomocnenie prijímam : 
                                                                        ...............................................  
                                                                         podpis splnomocnenej osoby 

Poznámka: 

Pre ďalšie vyplácanie, poprosíme aby ste doniesli číslo účtu na vyplácanie 
podielu. 


