Lesné pozemkové spoločenstvo Veľké Ludince č. 136 935 65 Veľké Ludince
Pozvánka na riadne valné zhromaždenie
Lesného pozemkového spoločenstva Veľké Ludince
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Veľké Ludince na svojom zasadnutí rozhodol o zvolaní
ročného riadneho valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Veľké Ludince, ktoré sa
uskutoční dňa:
11. júna 2022 (sobota) o 9:00 hodine
v budove Kultúrneho domu Veľké Ludince s týmto programom:
Otvorenie rokovania
1. Voľba mandátovej komisie
2. Správa mandátovej komisie o % účasti členov a ich hlasov
3. Návrh programu a jeho schválenie
4. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
5. Správa o činnosti LPS Veľké Ludince za rok 2019, 2020, 2021, a plán činnosti na rok 2022
6. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2019, 2020, 2021, plán hospodárenia na rok 2022
7. Správa o ťažbe dreva za rok 2019, 2020, 2021, a návrh ťažby dreva na rok 2022
8. Správa dozornej rady
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia
11. Záver
Poučenie:
- Hlasovacie právo sa riadi výškou spoluvlastníckeho podielu člena spoločenstva
- Prezentácia sa začína o 08:00 hodine v budove Kultúrneho domu Veľké Ludince
- Člen spoločenstva pri prezentácii predloží doklad totožnosti (platný občiansky preukaz)
- Splnomocnenec člena spoločenstva pri prezentácii predloží doklad totožnosti a písomnú plnú moc
splnomocniteľa k vykonávaniu členských práv na riadnom valnom zhromaždení.

Z dôvodu prerokúvania vážnych tém, žiadam
všetkých členov spoločnosti, aby sa zúčastnili
valného zhromaždenia.

........................................................
predseda výboru:
Priska Androvicsová

Splnomocnenie
Dolupodpísaný/á: ...................................................................... nar. : .........................................
trvale bytom .............................................................................. ČOP: ........................................
týmto splnomocňujem
Pána / pani: ................................................................................. nar.:..........................................
trvale bytom .............................................................................. ČOP: ........................................
na právny úkon zastupovania na zasadaní riadneho valného zhromaždenia Lesného
pozemkového spoločenstva Veľké Ludince, ktoré sa uskutoční 11.06.2022 v plnom rozsahu
členských práv, ktoré mi prináležia v Lesnom pozemkovom spoločenstve Veľké Ludince.
V: ...................................................
Dňa: ................................................

................................................
podpis splnomocnenca

...................................................
podpis splnomocniteľa

S T A N OVY
Lesného pozemkového spoločenstva Veľké Ludince

Čl. V
Členstvo v spoločenstve
Každý, ktorý sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení
spoločenstva do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.
Člen spoločenstva, ktorý nadobudol členstvo v spoločenstve dedením je povinný spoločenstvu
preukázať túto skutočnosť právnou listinou a výpisom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaný ako
vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti titulom dedenia.
Členom spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti v zmysle čl. 4 týchto stanov.
Členom spoločenstva je:
1. vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti (dodnes žijúci pôvodný majiteľ podielu pozemkového
spolku),
2. osoba, ktorá získala spoluvlastnícky podiel pôvodného majiteľa (pôvodných majiteľov) ako
dedič,
3. oprávnená osoba, ktorej bol vydaný majetok, alebo majetkový podiel podľa osobitných
právnych predpisov (napr. reštitučné konanie)
4. osoba, ktorá nadobudla spoluvlastnícky podiel prevodom spoluvlastníckeho podielu za
predpokladu dodržania zákonného predkupného práva na kúpu takéhoto podielu.

Čl. VI
Spoluvlastníctvo v spoločenstve a počty hlasov
5)
Člen spoločenstva môže svoj vlastnícky podiel na spoločných nehnuteľnostiach previesť
prevodom iba na iného člena spoločenstva. Pokiaľ člen spoločenstva chce previesť svoj podiel na
spoločných nehnuteľnostiach inému subjektu, je povinný písomnou formou splniť si zákonnú
ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkom spoločných nehnuteľností, ktorí majú zákonné predkupné
právo na kúpu takéhoto podielu (§ 140 Občianskeho zákonníka), s výnimkou ak ide o prevod
blízkej osobe (§ 116, 117 Občianskeho zákonníka).
Úplné znenie Stanov a Zmluvy o založení spoločenstva:
http://www.velkeludince.sk/urad/lesne-pozemkove-spolocenstvo-velke-ludince/

Nakoľko na poslednom valnom zhromaždení LPS Veľké Ludince sme odsúhlasili platbu
dividend, prosím tých členov, ktorý doteraz nedodali tieto údaje, aby vyplnili a vrátili
nasledovný formulár na adresu spoločenstva, odovzdali pri prezentácii, alebo poslali na
mailovú adresu: gubrica@velkeludince.sk.

IBAN:

Meno:

Adresa:

Priezvisko:

