
 

P O Z V Á N K A 
 Pán/Pani 
 

   
      
Výbor a DR LPSU v Jasenovom , so sídlom Jasenové 50, 013 19 Jasenové Vás pozýva na 
Valné zhromaždenie  Lesného pozemkového spoločenstva urbárnikov v Jasenovom, ktoré 
sa uskutoční  
 
Dňa:27.11.2021 (t.j. sobotu) o 14:00.hodine  v Kultúrnom dome v Jasenovom  
 
Navrhovaný program zhromaždenia: 
 
Zahájenie 

1) Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 
2) Kontrola uznesenia z posledného VZ konaného v roku 2020 
3) Správa o činnosti výboru spoločenstva LPSU v Jasenovom za r.2020 
4) Správa o hospodárení spoločenstva LPSU v Jasenovom za r.2020 
5) Správa kontrolnej a revíznej komisie LPSU v Jasenovom za r.2020 
6) Návrh plánu činnosti a hospodárenia LPSU v Jasenovom na r.2021 
7) Oboznámenie o navrátení užívacích práv k lesným pozemkom, KN-E parc.č.1839 

a č.1840 ( porasty 2351a, 2351b ) v lokalite „ Hradisko“ v zmysle zákona č.229/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

       8) Oboznámenie o ohlásení drobnej stavby, dopravného zariadenia – železnej závory 
a dreveného posedu  pre LPSU v Jasenovom 

9) Oboznámenie s prijatou novelou zákona č.100/2020 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
   10) Rôzne ( informácie z činností LPSU v Jasenovom za rok 2020, obecné kompostovisko,         

nájom za podiely LPSU v zastúpení a podielovom spoluvlastníctve SPF a iné...... ) 
      11) Diskusia 
      12) Uznesenie 
      13) Záver 
 

Vaša účasť na zhromaždení je nutná, aby návrhy činnosti hospodárenia na r.2021, schválenie 
ročnej účtovnej závierky mohli byť schválené a nadobudli platnosť. 
 
Ak sa nemôžete zhromaždenia zú častni ť, na priloženom splnomocnení poverte Vám 
dôveryhodnú osobu, aby Vás na zhromaždení LPSU v Ja senovom zastupovala . 
 
Všetky osoby prítomné pri prezentácii, ako aj na valnom zhromaždení musia byť po celý čas 
chránené respirátorom.   
 
 
       Ing. Peter Škola 
              predseda výboru LPSU 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tu odstrihnúť–– 

SPLNOMOCNENIE 
Na zastupovanie podielnika LPSU v Jasenovom 

 
Ja dolu podpísaný:............................................... Trvale bytom:.................................................. 
 
Narodený(á!: ...............................                      so spoluvlastníckym podielom:.......................... 
 
Týmto splnomocňujem pána/i/:......................................................................  
 
Trvale bytom:................................................... Narodený(á).:.............................................. 
 
aby ma zastupoval ( a ) na valnom zhromaždení LPSU v Jasenovom , ktoré sa bude konať 
dňa: 27.11.2021 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasenovo m 
 
V.............................................. dňa................................................. 
 

...................................................................                                                                                         
vlastnoručný podpis



 


