
 Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového a lesného  

spoločenstva Rákoš 
Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš, Rákoš 11, 044 16  Bohdanovce 
IČO : 35565080, email: urbar.rakos@urbar-rakos.sk, web: www.urbar-rakos.sk  

 

 

Vážený  člen  Pozemkového a lesného  spoločenstva  Rákoš, 

Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa                  

17.02.2019 (nedeľa) o 15:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Rákoši s týmto navrhovaným programom: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a privítanie. 

2. Schválenie programu valného zhromaždenia. 

3. Voľba a schválenie členov volebnej a návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice. 

4. Kontrola uznesenia z roku 2018. 

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018, návrh a schválenie rozpočtu na rok 2019. 

6. Správa o stave spoločenstva. 

7. Správa dozornej rady za rok 2018. 

8. Správa odborného lesného hospodára o plnení úloh za rok 2018 a návrh plánu na ďalšie roky. 

9. Schválenie výšky vyplácaných podielov za rok 2019. 

10. Voľba členov výboru a dozornej rady na roky 2019 – 2024. 

11. Prerokovanie úpravy stanov spoločenstva 

12. Diskusia. 

13. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia. 

14. Vyplácanie podielov členom spoločenstva. 

15. Záver. 

 

Kontrola účasti na Valnom zhromaždení v čase od  14:30 – 15:00 hod. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.   

Dátum 09.01.2018        –––––––––––––––––––– 

   Ondrej Kováč  
 

Informácie súvisiace s voľbou členov Výboru a Dozornej rady: 

 
V súvislosti s konaním volieb do orgánov spoločenstva. Prosíme všetkých členov, ktorí majú záujem kandidovať aby najneskôr 
do 31.01.2019 (Termín je potrebné dodržať z dôvodu prípravy hlasovacích lístkov na tajné voľby) zaslali svoje návrhy 

elektronicky na adresu ondrej.kovac@urbar-rakos.sk alebo osobne, resp. poštou na adresu: 
 
Ondrej Kováč, 
Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš 
Rákoš 97 
044 16 Bohdanovce pri Košiciach 
 
Upozorňujeme členov, že na základe stanov PaLS Rákoš je umožnené kandidovať aj nečlenom, ktorí sú splnomocnení svojím 

rodinným príslušníkom, ktorý je členom PaLS Rákoš.  Zároveň, podľa stanov PaLS Rákoš sa návrhy a volený štatutári 
prijímajú 3/5 väčšinou všetkých podielov členov spoločenstva. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený 

prijímať závažné rozhodnutia je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete 
osobne  zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, ktorému 
dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny, aby valné zhromaždenie bolo uznášania schopné. 
Zároveň žiadame všetkých členov, ktorí sa valného zhromaždenia nezúčastnia, aby vyplnili splnomocnenie a doručili ho 
splnomocnenej osobe. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tu odstrihnúť - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P L N O M O C E N S T V O 
 

Dolu podpísaný-á .......................................... bytom: .......................................... nar. Dňa .................................... ,    

člen Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš týmto splnomocňujem: ..........................................                

bytom ................................. nar. dňa .......................................... na zastupovanie  mojej osoby na Valnom 

zhromaždení Pozemkového a lesného spoločenstva Rákoš, ktoré sa uskutoční 17.02.2019. 

 

V ............................................. dňa ............................    ................................................. 

                   Vlastnoručný podpis          

mailto:urbar.rakos@urbar-rakos.sk
http://www.urbar-rakos.sk/

