Pozvánka
Nižšie uvedení členovia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava, so sídlom Hlavná 9, 900 31
Stupava Vás týmto pozývajú na

valné zhromaždenie
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava, ktoré sa bude konať

dňa 23.11.2018 o 17:00 hod.
( piatok )
vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave – MKIC, Agátova ul., Stupava
Prezentácia členov sa bude konať v čase od 16:00 do 17:00 hod.
Program:
1.
Otvorenie valného zhromaždenia spoločnosti
2.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie programu
4.
Voľba predsedu zhromaždenia
5.
Návrh na schválenie : Zmeny a doplnky v Zmluve o pozemkovom spoločenstve
6.
Návrh na schválenie : Zmeny a doplnky v Stanovách Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Stupava
7.
Voľba členov výboru a dozornej rady UPS Stupava pre ďalšie obdobie
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10.
Návrh a schválenie uznesení
11.
Záver
Vaša účasť na zhromaždení je nutná, nakoľko je potrebné zvoliť výbor a dozornú radu
spoločenstva. V prípade nezvolenia výboru a dozornej rady pozemkové spoločenstvo nebude môcť
vykonávať žiadnu činnosť.
Ak sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť valného zhromaždenia a necháte sa zastupovať
inou osobou, je potrebné, aby sa táto osoba preukázala splnomocnením ( z druhej strany pozvánky ).
V prípade, že nebude dostatočná účasť členov na valnom zhromaždení, (bez podielov SPF) t.j. bude
účasť menšia ako nadpolovičná väčšina hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, bude
sa toto zasadnutie považovať za prvú čiastkovú schôdzu. Čiastkové schôdze sú súčasťou jedného
zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí.
Pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.
Poznámka: K bodu programu č. 5. a 6. – zmeny a doplnky v zmluve a Stanovách UPS vyplývajú
z novely zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá v podstatnej miere mení a dopĺňa
jednotlivé ustanovenia.

Stupava, 22.10.2018

Príloha : Splnomocnenie na zastupovanie (na druhej strane)

Splnomocnenie
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Splnomocniteľ : meno, priezvisko ( názov ), dátum narodenia ( IČO), adresa ( sídlo)
ako člen – vlastník podielu ( podielov ) spoločných nehnuteľností
Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava
Splnomocňujem :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Splnomocnenec : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa,
aby na riadnom zasadnutí valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva
Stupava, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2018 o 17,00 hod. v kultúrnom dome ( MKIC )
v Stupave, zastupoval moje oprávnené záujmy, najmä podával návrhy a žiadosti a hlasoval
o predložených návrhoch a uzneseniach.

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

........................................
splnomocniteľ

Splnomocnenec uvedené splnomocnenie prijíma :

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

........................................
splnomocnenec

