
Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia 
                                                                                                                    
Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva:  Lesné 
pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20 Klížska Nemá, č. 118, 
IČO: 340 72 705 vedeného v registri pozemkových spoločenstiev Okresným úradom 
Komárno,  pozemkový a  lesný odbor, vložka číslo: R-0005/KN a členovia výboru poverení 
uznesením Valného zhromaždenia schváleným na zasadnutí Valného zhromaždenia 
pozemkového spoločenstva konaného dňa 26. júla 2013  Vám týmto 

 oznamujú, 
 

že dňa 26.02.2014 o 16:30hod. v kultúrnom dome  v Klížskej Nemej sa bude konať 
riadne zasadnutie Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva  Lesné pozemkové 
spoločenstvo Klížska Nemá  
pozn.: nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia   
Prezentácia účastníkov sa bude konať v čase od 15:30 do 16:30 hod.  
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
4. Prispôsobenie právnych pomerov spoločenstva zákonu č. 97/2013 Z.z. o 

pozemkových spoločenstvách a s tým súvisiaca  voľba  orgánov spoločenstva 
5. Rôzne 
6. Schválenie uznesení 
7. Záver 

 
Účasť na zasadnutí je nutná! V prípade ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť 
tohto zasadnutia zúčastniť Vás týmto poučujeme o možnosti zúčastniť sa zasadnutia 
prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto prípade je potrebné, aby 
sa splnomocnená osoba  preukázala Vami udeleným splnomocnením.  
 
Za výbor pozemkového spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá 
-  Judita Domonkos - predsedníčka 

 
Členovia výboru poverení uznesením Valného zhromaždenia schváleným na zasadnutí 
Valného zhromaždenia dňa 26. júla 2013: 
 
- Ladislav Bajcsy                   
- Štefan Csorba                                                     
- Bc. Zuzana Domonkosová                                
- Mária Eőzse                                                      
- Imrich Major                                              

 
V Klížskej Nemej dňa 27.1.2014   
 
 
Informácie na tel. č.: +421 905 228 316 alebo e-mailovej adrese:  lps.klizskanema@outlook.sk 

Zmluva o spoločenstve a Stanovy spoločenstva budú od 13.02.2014 k nahliadnutiu na Obecnom 
úrade Klížska Nemá resp. na internetových stránkach obce http://www.klizskanema.sk/  

Prípadné písomné pripomienky môžete zaslať poštou na adresu spoločenstva, doručiť osobne na 
obecný úrad alebo poslať mailom na uvedenú e-mailovú adresu a to najneskôr do 21.02.2014. 


