
LESNE DRUŽSTVO pAPRADNoo papradn o 31,4,018 13 papradno
tel'. ě.: 0 42 l 43 93 126, e-mail: ld.papradno@gmail. com

,,u čLENSKú SCHÓDZU' ktorá sa uskutoční dňa 24.04.2016 (nedel'a)
o 14.00hod. v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sále.

Prezentácia členov Lesného družstva Papradno (ďalej len LDP) bude prebiehat' od
13.00 hod. do 14.00 hod. v rokovacej sále.

1. Otvorenie rokovania Čtenskej sch6dze (d'alej ten ČS;
2. Prednesenie návrhu programu Členskej schódze, odsúhlasenie programu Členskej

schódze, oboznámenie so sp6sobom hlasovania na tejto schódzi, ako aj oboznámenie sa
s percentom účasti členov LDP
VÓl'ba: - predsedu Čtenskej schódze

- zapisovatel'ky
- overovatel'ovzápisnice
- mandátovej a návrhovej komisie

Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok 2015
Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej ávierky za rok20l5
Plán činnosti na rok 2016
Správa kontrolnej komisie za rok 2015
Návrh na odsúhlasenie výšlry finančnej čiastky do vytvoreného rezervného fondu
a fondu údržby

9. §chválenie návrhu Nájomnej zmluvy s Lesmi SR, š. p. na prenájom pozemkov
neznámych vlastníkov

10. Návrh na rozdelenie zisku
11. Schválenie odmeny za výkon funkcie členom predstavenstva a kontrolnej komisie
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie
14. Záver

INFORMÁCIE PRE ČLENOV LDP:

Vaša účast'na konaní tejto Členskej schódze je potrebná!

V prPade, že Členská schódza nebude spósobilá uznášania sa, uskutoční sa
náhradná Clenská sch6dza s nezmeneným programom po hodinovej prestávke po
plánovanej riadnej ČS, a to v zmysle ustanovenia ČHnku 11, bodu č. 6 Stanov LDP.

Člen, ktorý sa konania ČS nebude mócť osobne zúčastniť, móže písomne
splnomocnit' svojho zástupcu, aby sa konania ČS zúčastnil a vykonával jeho ptáva
hlasovaním na tejto ČS. Pna moc je prílohou tejto pozvánky.

V Papradne, dňa 04.03.2016

JanDzurjaník ,Á_,_,_,^4_
predseda predstavenstva LDP '-3 '
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