
URBÁR PRIEKOPA pozemkové spoločenstvo, Priekopská 2021/43B, 036 08 Martin 8 
tel. +421 908 901 727, info@urbarpriekopa.sk, www.urbarpriekopa.sk 

Register pozem. spol. OÚ MT, odb. PaL, vl. č. R-044/506 

P O Z V Á N K A 
Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie  

(t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia)  
na deň 19. marca 2023 o 14,00 hod. 

miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte) 
Program VZ : 
1. Otvorenie 
2. Voľba komisií a zapisovateľa 
3. Správa mandátovej komisie 
4. Správa o činnosti spoločenstva 
5. Správa o plnení programu starostlivosti o lesy v roku 2022 a PSoL na rok 2023  
6. Správa o hospodárení spoločenstva v roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 
7. Správa dozornej rady 
8. Zmluva o prenájme nehnuteľností – predĺženie platnosti 
9. Schvaľovanie Uznesení 
10. Diskusia  
11. Záver 
 

Prezentácia od 13,00 hod. – 14,00 hod. 
Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, môžete splnomocniť k zastupovaniu inú osobu, ktorá sa preukáže 
splnomocnením a občianskym preukazom. 
Vaša účasť vzhľadom na „Program VZ“ je nutná !  
 
V Priekope 14.02.2023      .................................................................... 
               Peter Paško, poverený člen výboru 

—— ✂ ———————————————————————— 
 

S p l n o m o c n e n i e (por. číslo z LV: .........................) 
 

Podpísaný(á): .................................................................................., dátum narodenia: ........................ 
 
bytom: ........................................................................................................................................................ 
 
Splnomocňujem (zvoľte jednu z možností) 
 
a) p. Jozefa Ivašku, nar. 18.2.1944 
 
b) p. Ľubomíra Višňovca, nar. 20.11.1945 
 
c) p.  ........................................................................ dátum narodenia ........................................, 
 
aby ma v celom rozsahu zastupoval a hlasoval na VZ Urbár-u Priekopa, p.s., konanom dňa 19.03.2023 
 
 
V ......................................... dňa .................................. ........................................................ 

 vlastnoručný podpis 
       
Splnomocnenie doručte najneskôr do začatia VZ na hore uvedenú adresu. Podľa Zákona č. 97/2013, §18, 
odst.2) je člen p.s. povinný nahlásiť spoločenstvu zmeny: mena, priezviska, trvalého pobytu. Zmenu 
oznámte výboru aj katastru nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2168 a 3385 v k.ú. Priekopa. Nájomné 
(peniaze), ktoré ste prevzali za rok 2022 je potrebné zdaniť podľa platných zákonov SR. 


