
Pozemkové spoločenstvo Ruská Voľa , Ruská Voľa nad Popradom 45, 065 42 R.Voľa, 

 IČO: 42345626.  

 

P o z v á n k a 
  

         Výbor Pozemkového spoločenstva  Ruská Voľa   v súlade so zákonom NR SR č. 97/2013 

Z.z. o Pozemkových spoločenstvách zvoláva čiastkové  Valné zhromaždenie podielnikov PS 

Ruská Voľa,  ktoré sa uskutoční : dňa 22.04.2023 t.j. sobota o 14 00 hod. v kultúrnom dome 

obce Ruská Voľa. 

 

Prezentácia účasti na VZ sa začína o 13 30 hod. do 14 00 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba mandátovej a návrhovej  komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti za rok 2022 

4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022 , schválenie ročnej závierky za 2022 

 a návrh rozpočtu na rok 2023 

5. Správa Dozornej rady za rok 2022 

6. Správa OLH o odbornom obhospodarovaní lesov v roku 2022- úlohy na rok 2023 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia  z VZ 

9. Záver . /Občerstvenie/. 

 

Dôležité !!! 

       Aktuálne informácie o činnosti Pozemkového spoločenstva Ruská Voľa, ako aj pozvánky a 

iné dôležité oznámenia a záznamy budú  zverejňované okrem úradnej tabule obce aj na 

internetovej stránke obce R.V.  WEB : http://ruskavolanadpopradom.sk/dokument/ 

     

   Prosím o Vašu účasť a dochvíľnosť! 

      Vzhľadom na dôležitosť programu Vás prosíme v prípade ak sa Valného zhromaždenia 

nemôžete zúčastniť, aby Ste za seba splnomocnili niektorého člena urbáru z Vašej rodiny, 

alebo Vám známeho člena, ktorému dôverujete, aby Valné zhromaždenie bolo uznášania 

schopné. 

       Zároveň žiadame všetkých členov, ktorí sa Valného zhromaždenia nezúčastnia, aby 

vyplnené splnomocnenie zaslali čo najskôr na adresu splnomocnených.           

         Splnomocnenie tvorí prílohu tejto pozvánky a nemusí byť úradne overené. 

                                       

  

                                              

 

 

Milan Prexta v.r. 

predseda PS RV 

 

 



  

S P L N O M O C N E N I E 

 

 
 

 

Splnomocniteľ:  

 

 

................................................................. rod. ..............................., nar............................................  

 

bytom ................................................................................................  

 

týmto splnomocňujem  

 

Splnomocnenca: 

 

 

...................................................................... rod. ..............................., nar....................................... 

 

bytom ................................................................................................  

 

aby ma zastupoval/la v rozsahu mojich práv a povinností ako člena (spoluvlastníka)  

Pozemkového spoločenstva Ruská Voľa,  so sídlom Ruská Voľa nad Popradom 45, 065 42 

R.Voľa  na Valnom zhromaždení spoločenstva, konanom dňa 22.04.2023.  

 

         Za týmto účelom splnomocnenca  splnomocňujem najmä:  

 

- zúčastniť sa osobne a hlasovať na tomto valnom zhromaždení o všetkých bodoch programu,  

- zastupovať ma, vrátane podpisovania , vo všetkých právnych veciach súvisiacich s 

právoplatnými uzneseniami prijatými na valnom zhromaždení konanom dňa 22.04.2023.  

 

        Týmto súčasne dávam súhlas podľa § 7 ods. 1 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov splnomocnencovi, aby spracoval moje osobné údaje za účelom vyhotovenia citovaných 

listín.  

       Ako účastník tohto splnomocnenia vyhlasujem, že som oboznámený s obsahom tohto  

splnomocnenia pred jeho podpísaním, že splnomocnenie je uzatvorené po vzájomnej dohode  

a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a taktiež nie v 

omyle, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujem.  

 

Splnomocnenec prehlasuje, že toto splnomocnenie v plnom rozsahu a bez výhrad prijíma.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 Splnomocniteľ : ............................................ Splnomocnenec : ...............................................  
 


