
 

                                                Pozvánka 

 

Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Hanigovce 

 

                                              Vás pozýva 

 
      na Zasadnutie pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo           

Hanigovce,  

     ktoré sa uskutoční dňa 23.04.2023 /nedeľa/  o 14:00 hod v Kultúrnom dome obce Hanigovce. 

     V prípade ak by toto zasadnutie nebolo uznášaniaschopné,  uskutoční sa do 60 minút                           

                                              m i m o r i a d n e  zasadnutie  

  Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo  Hanigovce s tým istým programom 

 

      Program: 
 

1.   Prezentácia účastníkov od 13:30 do 14:00 hod. 

2.   Privítanie a úvod 

3.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie  

4.   Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022 

5.   Schválenie plánu činnosti na rok 2023 

6.   Správa  o finančnom hospodárení za rok 2022 

7.   Správa Dozornej rady  za rok 2022 

8.   Schválenie ročnej účtovnej závierky 

9.   Schválenie rozpočtu na rok 2023   

10. Schválenie odmien členom výboru, DR 

11. Schválenie poplatku za predaj palivového dreva  

12. Voľba členov a náhradníkov výboru a dozornej rady  

13. Rozdelenie zisku 

14. Diskusia 

15. Uznesenie 

16. Záver 

 

 

                                                                                   Ladislav Lokaj 

                                                         predseda Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo 

                                                                                   Hanigovce  v. r. 

                           

 

      V prípade ak sa rozhodnete aby Vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii 

pozvánkou, ktorej súčasťou je vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. 

 

V prípade, že nemáte osobu, ktorá by Vás zastupovala, máte možnosť splnomocniť predsedu 

US PS Hanigovce, Lokaja Ladislava a vyplnené splnomocnenie zaslať na adresu: Urbárska 

spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce 12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo 

doručiť splnomocnenému. 

 

Informácie na : 

Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Hanigovce 

Ladislav Lokaj- Predseda:   č. tel.:  0908 975 403 

Ing. Rabatín Mikuláš OLH: č. tel.:  0907 817 326 



  

 

 

 

                           Splnomocnenie 

 

 
Splnomocniteľ:  
 
Meno a priezvisko: ........................................................ 
Adresa: .......................................................................... 
Dátum narodenia: ......................................................... 
Číslo občianskeho preukazu:.......................................... 
 
Splnomocnenec:  
 
Meno a priezvisko: ......................................................... 
Adresa: ........................................................................... 
Číslo občianskeho preukazu:........................................... 
 
 
 
 
Dolu podpísaný splnomocniteľ týmto splnomocňuje splnomocnenca na všetky potrebné úkony, 
nevyhnutné v rámci konania zasadnutia Urbárskej spoločnosti - pozemkové spoločenstvo  
Hanigovce, konaného dňa 23.04.2023 v Hanigovciach.  
 
Splnomocnenec svojím podpisom potvrdzuje prijatie splnomocnenia.  
 

 
 
Za splnomocniteľa:      Za splnomocnenca:  
 
V ..........................  dňa   ................                         V ........................   dňa ..................... 
 
Meno:   ............................................      Meno: ………………………………..    
 
Podpis:        Podpis:  
            .............................................                                     .............................................. 


