
Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s., Sokolská 145, Závod, 908 72  

                                                                                          urbarzavod@gmail.com                               

 

 

  všetkým členom  

 zapísaným na LV 2848 a LV 2969   

 

                                                                                         

                                      P O Z V Á N K A            počet hlasov:                              

na zhromaždenie Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s., ktoré sa uskutoční dňa 

28.03.2020 v Kultúrnom dome v obci Závod o 11:00 hod 

 

Program zasadnutia: 

1. Prezentácia                             počas nej vystúpi Detský FS Závodzan     

2. Zahájenie 

3. Schválenie programu zhromaždenia 

4. Voľba členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice 

5. Správa o činnosti a zmluvách za rok 2019  

6. Správa o hospodárení za rok 2019, Ročná účtovná závierka za rok 2019, Správa dozornej rady  

7. Rôzne  

8. Záver 

Prezentácia účastníkov sa uskutoční v mieste jeho konania v čase od 9:00 do 11:00 hod.  
Upozornenie:       

Počas prezentácie sa budú vyplácať podiely zo zisku.    (vrátane neprevzatých podielov za rok 2018)   

Poučenie : 

1) Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne, môžete splnomocniť na zastupovanie zástupcu 
a to na základe plnej moci, ktorú nájdete na druhej strane.    

2) Ak nemôžete prevziať podiel zo zisku osobne, môžete splnomocniť na prevzatie podielu zo zisku 
zástupcu a to na základe plnej moci, ktorú nájdete na druhej strane.    

Túto pozvánku predložte pri prezentácii.                  

V Závode dňa 13.02.2020 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                            Jozef  Prelec                                 

   predseda spoločnosti        podpredseda spoločnosti  

Pasienková a lesná spoločnosť 
obce Závod p.s. 
908 72 ZÁVOD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PLNOMOCENSTVO  NA  ZHROMAŽDENIE 28.03.2020 

 
Dolu podpísaný/á .............................................................bytom:.........................................................  
nar. dňa .................... člen Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s., týmto splnomocňujem:  
............................................................bytom:.....................................................nar. dňa....................... 
aby ma ako člena Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s. v plnom rozsahu mojich práv 
zastupoval na zhromaždení Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s., ktoré sa uskutoční dňa  
28.03.2020 o 11:00 hod. v obci Závod  
 
V ....................................... dňa ...............................                .................................................. 
                                           vlastnoručný podpis 
splnomocnenie prijímam:      .................................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PLNOMOCENSTVO  NA  PREVZATIE  PODIELU  ZO  ZISKU  ZA  ROK  2019 

 
Dolu podpísaný/á .............................................................bytom:.........................................................  
nar. dňa .................... člen Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s., týmto splnomocňujem:  
............................................................bytom:.....................................................nar. dňa....................... 
na prevzatie podielu zo zisku Pasienkovej a lesnej spoločnosti obce Závod p.s. za rok 2019. 
 
V ....................................... dňa ...............................                .................................................. 
                                           vlastnoručný podpis 
splnomocnenie prijímam:      .................................................. 


