
  
 
 
 
 
 
 

Gazdovské lesy - Vyšná Rybnica,  pozem. spol.  Vyšná Rybnica 140, 072 41, 
 
Vážení spolupodielnici, 
výbor Pozemkového spoločenstva Gazdovské lesy - Vyšná Rybnica, pozem spol. Vás v zmysle zmluvy 
o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2019 o 13.30 
hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vyšnej Rybnici s týmto navrhovaným programom: 
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu  
2. Voľba  mandátovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
3. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov 
4. Správa o hospodárení a činnosti za rok 2018 
5. Diskusia 
6. Uznesenie 
7. Záver 
     V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, môžete splnomocniť na zastupovanie na jeho 
zasadnutí iného člena spoločnosti, alebo predsedu spoločenstva Popoviča Rudolfa, Vyšná Rybnica č.140, 072 41 a to 
na základe pripojenej plnej moci, ktorá nemusí byť notársky overená. 
Prosíme Plnú moc doručiť na adresu predsedu spoločenstva:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vyšnej Rybnici      S pozdravom výbor PS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plnomocenstvo 
Ja................................................................narodený.......................................bytom............................................... týmto  

splnomocňujem...........................................................................................narodený.......................................................... 

bytom..................................................................................... aby ma v plnom rozsahu bez obmedzení zastupoval na 
valnom zhromaždení, konanom 28.04.2019 vo Vyšnej Rybnici . Splnomocňujem ho na všetky úkony súvisiace s týmto 
zhromaždením. 

Dňa ............................   v .....................................................   (vlastnoručný podpis)  .................................................           
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1. Názov a sídlo spoločenstva:  Gazdovské lesy- Vyšná Rybnica pozem. spol.  Vyšná Rybnica 140. 
2. Profil spoločenstva: Spoločenstvo zabezpečuje predovšetkým ťažbu a obnovu drevín na území spoločnej 
nehnuteľnosti   v k.ú. Vyšná Rybnica  a efektívne hospodárenie na lesnom pozemku. 

Spolu s týmto vykonáva množstvo súvisiacich činností ako sú ošetrovanie porastov, ťažba drevnej hmoty ale aj činnosti 
súvisiace s ochranou životného prostredia pod dozorom Lesného odborného hospodára (LOH).  
3. Výbor PZ a dozorná rada: V hodnotiacom  roku 2018 výbor a dozorná rada bola zmenená a v súčasnosti pracuje v zložení  

Rudolf Popovič     – predseda 
Gabriel Streňo     – poverený člen 
Gabriel Šimon     – člen výboru 
Pavol Dudej   – člen výboru 
Mariám Lechman    – člen výboru 



  
   
  Dozorný orgán (rada) pozemkového spoločenstva 

Róbert Lechman  - predseda   
Marián Dolina    - člen 
Peter Mandičák   - člen 

4. pozemková podstata spoločenstva – spoločná nehnuteľnosť  Kat.úz. :  Vyšná Rybnica 
List vlastníctva číslo:  465 
Číslo parcely:   EKN č. 549/1 
Druh pozemku:  lesný pozemok 
Výmera pozemku:   140 ha    6630 m2 
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