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Pozemkové spoločenstvo bývalého urbariátu obce Slopná 159, 018 21 
 

POZVÁNKA 

Pozemkové spoločenstvo bývalého urbariátu obce Slopná Vás týmto pozýva na zasadnutie 
zhromaždenia členov spoločenstva, ktoré sa bude konať v sále Obecného domu v Slopnej dňa: 

1. Mája 2022 o 13:30 hod. 

Prezentácia účastníkov zhromaždenia: od 12:30 do 13: 30 hod. 

Program zhromaždenia: 

1. Otvorenie, oznámenie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia, schválenie programu 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, predsedajúceho zhromaždenia, zapisovateľa a dvoch 

overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie o odstúpení Ing. Štefana Hrenáka z funkcie predsedu spoločenstva 
4. Voľba nového člena výboru na obdobie od 01.05.2022 do 31.3.2024 
5. Správa činnosti spoločenstva za rok 2020 a 2021 
6. Správa dozornej rady za rok 2020 a 2021 
7. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a 2021 
8. Prerokovanie a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a 2021 
9. Správa OLH o prácach v lesoch na rok 2022 
10. Vyhlásenie výsledkov volieb nového člena výboru, 10.10.2021 do 31.3.2024 
11. Prerokovanie a schválenie zloženie výboru na obdobie od 01.05.2022 do 31.3.2024 
12. Prerokovanie a schválenie ceny dreva z ťažby a samovýroby od 01.05.2022 
13. Prerokovanie a schválenie výšky miezd za práce pri obnove lesa a vykonávania pracovných 

činností výboru a dozornej rady na rok 2022 
14. Prerokovanie a schválenie finančného plánu výnosov a nákladov – rozpočet na rok 2022 
15. Rôzne, diskusia 
16. Záver 

POUČENIE: Vaša účasť je nutná z dôvodu ďalšieho fungovania Spoločenstva. 

VSTUP DO ROKOVACEJ MIESTNOSTI LEN S OCHRANNÝM RÚŠKOM, TYP FFP2 !!! 

Zasadnutia sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe priloženého splnomocnenia.  
/ viď strana č.2, ktoré sa nesmie oddeľovať od pozvánky! / 

Každý člen spoločenstva môže na rokovaní zhromaždenia predložiť svoj návrh kandidáta na člena 
výboru. Podmienkou návrhu je podpísané čestné prehlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou 
kandidatúrou a v prípade zvolenia s výkonom funkcie, ktorá mu bude pridelená. 

 

 
 
 
 

Marián Hrenák 
Podpredseda spoločenstva 
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