Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč Podhorie, 013 18 Podhorie 243
V Podhorí 18.10.2021
Vážený člen pozemkového spoločenstva
Ako členovia výboru Lesného a pozemkového spoločenstva Roháč Podhorie sme dúfali, že sa upokojí
pandemická situácia a budeme sa môcť stretnúť na valnom zhromaždení so všetkými členmi osobne,
avšak ako všetci sledujete, situácia je aj naďalej vážna a neumožňuje nám vykonať riadne valné
zhromaždenia, preto výbor schválil na svojom zasadnutí uskutočnenie valného zhromaždenia
korešpondenčnou formou, ktoré je možné konať v núdzovom stave alebo mimoriadnej situácii na
základe § 5 zákona 62/2020.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a vašu účasť na ňom,
aby bolo právoplatne uskutočnené. Hlasovací lístok, ktorý je vložený v obálke je potrebné vyplniť
spôsobom : zakrúžkovať vaše stanovisko k hlasovaniu o uzneseniach- jednu z možností: súhlasím,
nesúhlasím, zdržal som sa hlasovania. Takto upravený hlasovací lístok treba podpísať vložiť do
priloženej návratnej obálky a doručiť obratom, najneskôr však do 25.11.2021 (vrátane) poštou na
adresu pozemkového spoločenstva, ktorú máte na obálke predtlačenú spolu so známkou alebo
osobne do schránky sídla pozemkového spoločenstva- horárne pri vleku (schránka je umiestnená
spredu na horárni pri lyžiarskom vleku). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na
telefónnom čísle 0917088431.
S pozdravom
Rudolf Danko
predseda pozemkového spoločenstva
Valné zhromaždenie Lesného a pozemkového spoločenstva Roháč Podhorie bolo stanovené na
26.11. 2021 formou korešpondenčného hlasovania s nasledovným programom.:
1. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a komisie pre sčítanie hlasov korešpondenčného
hlasovania
2. Zmena stanov – doplnenie možnosti konania valného zhromaždenia formou
korešpondenčného hlasovania.
3. Správa o činnosti za rok 2020 a plán práce na rok 2021
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
5. Správa dozornej rady za rok 2020
Všetky materiály sú doručené podielnikom spolu s hlasovacím lístkom.
Svoj súhlas, nesúhlas alebo zdržanie sa hlasovania k uzneseniu potvrdíte zakrúžkovaním
príslušnej možnosti (zakrúžkovať písmeno).
Takto vyplnený hlasovací lístok podpíšete, vložíte do návratovej obálky a pošlete poštou alebo vhodíte
do schránky na horárni v Podhorí. Lístok je potrebné odoslať tak, aby bol najneskôr do 25.11.2021
doručený. Hlasovacie lístky doručené po tomto termíne nebudú platné.

