POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, názov spoločenstva: Lesné pozemkové
spoločenstvo Klížska Nemá, sídlo spoločenstva: 946 20 Klížska Nemá, č. 52, IČO: 340 72 705, ktoré
vedie v registri pozemkových spoločenstiev Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, vložka
číslo: R-0002/401 Vás týmto
pozýva
na riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá,
ktoré sa bude konať v piatok dňa 26. 10. 2018 o 13:30 hodine v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej.
Nejedná sa o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia!

Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia sa bude konať v čase od 12:30 do 13:30 hodiny.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov mandátovej komisie
Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
Schválenie návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za uplynulé obdobie
Rôzne
Schválenie uznesení
Záver

Účasť na zasadnutí je pre všetkých členov pozemkového spoločenstva n u t n á !
V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť tohto zasadnutia, týmto Vás poučujeme
o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. V tomto
prípade je potrebné, aby sa splnomocnená osoba preukázala Vami udeleným splnomocnením, ktorého
tlačivo Vám zasielame v prílohe. Tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať!

Za Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá:

Tichomír Sándor
predseda výboru pozemkového spoločenstva

Bc. Zuzana Domonkosová
člen výboru pozemkového spoločenstva

V Klížskej Nemej, dňa 25. 09. 2018

POUČENIE
V prípade, ak nemáte alebo nepoznáte žiadnu osobu, ktorú by ste vedeli splnomocniť na
zastupovanie, môžete splnomocniť niektorého z členov Výboru alebo Dozornej rady, ktorí sa
zasadnutia Valného zhromaždenia zúčastnia. V takomto prípade vyplňte plnomocenstvo tak,
že do časti splnomocniteľ vpíšte svoje údaje a do časti splnomocnenec vpíšte údaje niektorej
z nasledovných osôb (pre zjednodušenie Vám v prílohe zasielame splnomocnenie vyplnené
pre Ing. Rozáliu Szalay, predsedníčku Dozornej rady a starostku obce, alebo toto už vyplnené
plnomocenstvo použite ako vzor):
Tichomír Sándor, nar. 29. 3. 1954, bytom Veľký Meder, Kurtaserská 2064/127,
RNDr. Tomáš Kušík, PhD., nar. 3. 1. 1977, bytom Zlatná na Ostrove, Veľký Lél 819,
Ing. Ľudovít Molnár, nar. 15. 11. 1938, bytom Dunajská Streda, K.Mikszátha 1983/8,
Sidónia Bekeová, nar. 17. 1. 1949, bytom Komárno, Pávia ul. 2348/17,
Bc. Zuzana Domonkosová, nar. 16. 8. 1976, bytom Klížska Nemá 139,
Ing. Ladislav Bajcsi, nar. 12. 6. 1979, bytom Medveďov 197,
Adriana Szevecseková, nar. 14. 9. 1962, bytom Komárno, Ul. biskupa Királya 2844/29
Takto vyplnené a Vami podpísané plnomocenstvo potom prineste osobne, alebo zašlite poštou
na adresu: LPS KN, 946 20 Klížska Nemá č. 52 a to najneskôr do 19. 10. 2018 (piatok).
-

Účastník pri prezentácii na valnom zhromaždení svoju totožnosť preukazuje dokladom
totožnosti.
Splnomocnenec pri prezentácii na valnom zhromaždení predloží:
1. doklad totožnosti
2. riadne vyplnené a podpísané tlačivo „PLNOMOCENSTVO“ priložené v prílohe.

Lesné pozemkové spoločenstvo Klížska Nemá bolo založené v roku 1996 s cieľom spoločného
obhospodarovania lesných pozemkov súkromných vlastníkov v k.ú. Klížska Nemá. Členmi
spoločenstva podľa §12 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách sú všetci vlastníci
spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom
vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne
obhospodarovanej nehnuteľnosti sa stáva členom spoločenstva.
Táto pozvánka sa zasiela všetkým členom Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá
so stavom údajov katastra nehnuteľností ku dňu 20. 07. 2018.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom zaslanej pozvánky a sprievodných dokumentov alebo
nemáte záujem byť členom spoločenstva a chcete odpredať svoj majetkový podiel, kontaktujte
p. Imricha Majora na tel. čísle 0905 228 316 (po slovensky alebo po maďarsky) resp. e-mailom
na nasledovnej adrese: lps.klizskanema@outlook.sk

Tisztelt erdőtulajdonos!
Az elküldött meghívó és kisérő levél szövegével kapcsolatban ha lenne bármilyen
kérdése, kérem, lépjen velünk kapcsolatba a következő elérhetőségeken:
telefonszám: +421 905 228 316, e-mail cím: lps.klizskanema@outlook.sk

PLNOMOCENSTVO

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Bydlisko:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

člen Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá (ďalej len „splnomocniteľ “) týmto
splnomocňujem

Ing. Rozália Szalay
Meno a priezvisko: .....................................................

05.08.1959
Dátum narodenia: .....................................................

946 20 Klížska Nemá 72
Bydlisko:

.....................................................

(ďalej len „splnomocnenec “)
aby ma v plnom rozsahu mojich práv zastupoval na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia
Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá, ktoré sa bude konať dňa 26. 10. 2018
o 13:30 hodine v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej. Zároveň súhlasím, aby sa dal hore
uvedený splnomocnenec v rozsahu udeleného plnomocenstva zastúpiť zástupcom.

........................................................
podpis splnomocniteľa
V ….............................................., dňa …...................................

Splnomocnenie prijímam.
........................................................
podpis splnomocnenca

Klížskej Nemej
V ….............................................., dňa …...................................

PLNOMOCENSTVO

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Bydlisko:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

člen Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá (ďalej len „splnomocniteľ “) týmto
splnomocňujem

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Bydlisko:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

(ďalej len „splnomocnenec “)
aby ma v plnom rozsahu mojich práv zastupoval na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia
Lesného pozemkového spoločenstva Klížska Nemá, ktoré sa bude konať dňa 26. 10. 2018
o 13:30 hodine v Kultúrnom dome v Klížskej Nemej. Zároveň súhlasím, aby sa dal hore
uvedený splnomocnenec v rozsahu udeleného plnomocenstva zastúpiť zástupcom.

........................................................
podpis splnomocniteľa
V ….............................................., dňa …...................................

Splnomocnenie prijímam.
........................................................
podpis splnomocnenca
V ….............................................., dňa …...................................

