
LESNÉ DRUŽSTVO pApRADNo, papradn o 314,018 13 papradno
tel, č.: 0421 4393 126, e-mai l : Id.papradno@gmail.com

PoZYAI{KA
na ČLENSKÚ SCHÓDZU, ktorá sa uskutbční dňa 25.03.2018 (nedel'a)
o 14.00hod. v Kultúmom 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.

NÁvrut pnoeneuu norov,aNu čmtvsru scnóozr rc lvlstnnovwÝ:

l. Otvorenie rokovania Členskej schódze (d'alej len ČS)
2, Prednesenie návrhu programu Členskej schódze, odsúhlasenie programu Členskej

sch6dze, oboznámenie so spósobom hlasovania na tejto schódzi, ako aj oboznámenie sa
s percentom účasti členov LDP

3' Vol'ba: ] ffiil,.:;§f;,*, 
schódze

overovatel'ov zápisnice

4. Správa o*u.eTiTiTJ,l"li.HHii};,T'ť"noununom hospodárení LDP za rok 2017
a Plán činnosti na rok 2018

5. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej ávierky za rok20|7
6. Správa kontrolnej komisie zarok20l7
7, Návrh na rozdelenie zisku
8. Diskusia
9. Správa návrhovej komisie - návrh na uznesenie
l0. Záver

INFORMÁCIE PRE ČLENOV LDP:

Vaša účast' na konaní tejto Členskej schódze je NUTNÁI

Čl.n družstvao ktorý sa konania ČS nebude m6ct' osobne zúčastnit',
móže písomne splnomocnit' iného člena družstva, ?by sa konania ČS
zúčastnil a vykonával jeho práva hlasovaním na tejto CS. Ak člen družstva
nemá moŽnost' poverit' zastupovaním iného členao móže splnomocnit'člena
predstavenstva LDP (členovia predstavenstva sú: Ján Dzurjaník, Bc. Marian
Turičík, Mgr. Bc. Jana Petrikovičová, Daniel Lapuník, Anton Lališ).

Plná moc je prílohou tejto pozvánky.

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

predseda predstavenstva LDP

LÉ§né druž§tvo Papradno

V Papradne, dňa 20.02.2018

0l8 13 Papradno č.3l4



Člen lesného družstva Papradno
(splnomocnitel):

Dátum narodenia:

Bytom:

SPLNOMOCŇUJE

v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Meno a priezvisko (splnomocnenec - člen družsfva):

Dátum narodenia:

Bltom:

aby ho 7astupoval /zastupovala na Členskej schódzi Lesného družsna Papradno, ktoré sa
uskutoční dňa 25.03.2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej súle,
a vykonával jeho práva na tejto členskej schódzi v plnom roz§ahu. V prípade, ak sa bude
konat' náhradnú členská schódza dňa 25.03.2018 po hodine po plánovanej riadnej ČS, aín
plná moc platí i na konanie tejto náhradnej ČS.

podpis splnomocniteťa

Udelenú plnú moc prijímam v plnom rozsahu.
podpis splnomocnenca

žPLNA MoC


