
Urbár Pažite, pozemkové spoločenstvo  

Lopušné Pažite 144, 023 36  Radoľa  

 
 

                         P O Z V Á N K A 

 

 Urbár Pažite , pozemkové spoločenstvo   Vás pozýva  na  valné zhromaždenie , ktoré sa 

uskutoční   13. júna 2021  o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu  v  Lopušných Pažitiach.  

Program zasadnutia : 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu VZ 
3. Voľba a schválenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice z VZ 
4. Kontrola uznesenia z VZ r. 2018 
5. Správa predsedu  pozemkového spoločenstva za roky 2019 a  2020 
6. Správa lesného hospodára o hospodárení na úseku lesa za roky 2019 a 2020 
7. Správa dozornej rady  o hospodárení za roky 2019 a 2020 – ročné uzávierky 
8. Finančná situácia  pozemkového spoločenstva  
9. Schválenie vytvorenia oddelenej časti nehnuteľnosti v zmysle § 8 ods. 2 zákona 

o pozemkových spoločenstvách, a to nehnuteľnosti parcely č. 1721/1 registra „C“, výmera 
2633 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, k. ú. Lopušné Pažite, obec Lopušné Pažite, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1020,  

10. ponúknutie vyššie uvedenej oddelenej nehnuteľnosti parcely č. 1721/1 registra „C“na predaj 
prednostne jednotlivým podielnikom pozemkového spoločenstva, pričom k prípadnému 
predaju bude možné pristúpiť bezprostredne po zápise oddelenej nehnuteľnosti na 
príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu. (pri určovaní výšky kúpnej ceny sa bude 
zohľadňovať trhová hodnota nehnuteľnosti) , 
 

11. schválenie predmetnej oddelenej nehnuteľnosti  parcely č. 1721/1 registra „C  na predaj 
verejnosti, pričom k prípadnému predaju bude možné obdobne pristúpiť po zápise oddelenej 
nehnuteľnosti na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu.  
(pri určovaní výšky kúpnej ceny sa bude zohľadňovať trhová hodnota 

nehnuteľnosti) 

      12.  Návrh  a   schválenie  uznesenia  z valného zhromaždenia 
      13.  Diskusia 
      14.  Záver 

 

 
 

V prípade, ak sa  valného zhromaždenia    zúčastní  Váš  zástupca,  musí  sa  preukázať  plnou  mocou  
. 
 
 
Valné zhromaždenie sa bude riadiť proti pandemickými opatreniami platnými v deň konania VZ. 
Prosíme o ich dodržanie. 
 
V Lopušných Pažitiach, 7.5.2021 
 
 
        Miroslav Zajac, v.r. 
                    Predseda  pozemkového spoločenstva 



 
 
 
 
 
 
 
 

            P L N O M O C E N S T V O 
 
 
Dolu podpísaný /á …..........................................…... bytom:.......................................… 

nar. dňa.................................... , 

člen  Urbár Pažite , pozemkové spoločenstvo,  týmto  splnomocňujem: 

Pána/ pani  .......................................……………….bytom ..............................……….. 

 

nar.dňa .......................................… 

 

na zastupovanie  mojej osoby na Valnom  zhromaždení  Urbár Pažite , pozemkové 

spoločenstvo , ktoré sa uskutoční  dňa  13. júna 2021 o 14.00 hod  v sále kultúrneho domu  v  

Lopušných Pažitiach.  

 

 

 

 
 
V ………………………………………  , dňa …………………………………….. 
 
 
 
Vlastnoručný podpis …………………………………………………………. 
 
 
 


