
Združenie vlastníkov lesov, pozemkové spoločenstvo, 913 25 BOBOT 
 
 
 
Vážení členovia lesného pozemkového spoločenstva, 
 

z poverenia výboru ZVL zvolávam týmto riadne ročné zhromaždenie členov pozemkového 
spoločenstva, ktoré sa bude konať 

v nedeľu 22. októbra 2017 o 14.00 hod. v kinosále Obecného domu v Bobote. 
 
Návrh programu rokovania : 
1. Prezentácia od 13.30 hod. 
2. Otvorenie rokovania a voľba pracovných orgánov zhromaždenia. 
3. Správa predsedu spoločenstva o činnosti spoločenstva v roku 2016. 
4. Správa dozornej rady o hospodárení spoločenstva v roku 2016. 
5. Informácia o hospodárskych činnostiach v roku 2017. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Prijatie uznesenia z rokovania zhromaždenia. 
9. Záver. 
 
Hospodársky výsledok z uplynulých rokov nám umožňuje rozdelenie zisku jednotlivým členom podľa 
veľkosti ich vlastníckych podielov.  
Výbor navrhne rozdeliť celkovú sumu 10 800 €, t.j. 10 centov na 1 podiel. 
 
Peňažný podiel zo zisku ZVL Vám môže byť vyplatený nasledovne : 
 
1. v hotovosti po skončení Zhromaždenia  
2. bezhotovostným prevodom na Váš účet do 31.12.2017 
3. poštovou poukážkou do 31.12.2017 
 
Prosíme vyberte si spôsobom výplaty, ktorý Vám najlepšie vyhovuje a oznámte nám to vyplnením 
dotazníka – žiadosti na webovej podstránke vytvorenej pre tento účel  

www.lexmann.sk/zvl  
 
Predpokladáme, že v súčasnej dobe buď Vy sami (alebo Vaše deti resp. vnúčatá) máte prístup na 
internet a preto Vás prosíme o vyplnenie žiadosti, ktorá nám pomôže pripraviť peniaze pre výplatu 
zisku. 
 
Účasť každého člena pozemkového spoločenstva považuje výbor za dôležitú z dôvodu práva a 
povinnosti podieľať sa pripomienkami na správe spoločných vecí. 
 
Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba oprávnené osoby alebo osoby splnomocnené 
zastupovaním písomnou plnou mocou. Splnomocnenie je na zadnej strane pozvánky. 
 
 
    S úctou 
 
 
20. septembra 2017                                                                             dr. Juraj Lexmann 
                                                                                                             predseda spoločenstva 



SPLNOMOCNENIE K ÚČASTI NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ.  
 
Dolupodpísaný člen spoločenstva 
 
 
................................................................................................................................................................................... 
                       meno a priezvisko                    dátum narodenia                                                bydlisko 
 
týmto splnomocňujem  
 
................................................................................................................................................................................... 
                      meno a priezvisko                     číslo občianskeho preukazu                               bydlisko 
 
aby ma zastupoval na zhromaždení ZVL pozemkové spoločenstvo Bobot dňa 22.10.2017 
 
 
 
                                                                                                  ......................................................... 
                                                                                                          podpis člena spoločenstva 
 
 
 
SPLNOMOCNENIE NA PREVZATIE PE ŇAŽNÉHO PODIELU.  
 
Dolupodpísaný člen spoločenstva 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
                       meno a priezvisko                       dátum narodenia                                              bydlisko 
 
týmto splnomocňujem  
 
.................................................................................................................................................................................... 
                      meno a priezvisko                       číslo občianskeho preukazu                               bydlisko 
 
aby prevzal môj peňažný podiel zo zisku ZVL pozemkové spoločenstvo Bobot na zhromaždení dňa 22.10.2017 
 
 
                                                                                                  ......................................................... 
                                                                                                          podpis člena spoločenstva 
 
 
Úradné overenie podpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


