
pozvANKA NA člerusxú scnóDzlI
Predstavenstvo Lesného družstva Papradno Vás pozýva na Členskú schódzu, konanú dňa

01.08.2021 (nedel'a) o 14.00 hod.
v Kultúrnom dome Papradno v estrádnej sá!e.

Prezentácia členov Lesného družstva Papradno (d'alej len LDP) bude prebiehaťod 12.00 hod. do 14.00
hod. v rokovacej sále.

Členská schódza LDP sa uskutoční podl'a hygienických opatrení platných v čase konania členskej
schódze.

1.

2.
Otvorenie rokovania Členskej schódze (ďatej !en ČS).
Prednesenie Programu Členskej schódze, oboznámenie so spósobom hlasovania
a percentom účasti členov LDP na schódzi.
Volba predsedajúceho Čtenskei schódze, zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice. Votba
mandátovej a návrhovej komisie a volba volebnej komisie.
Predstavenie jed notlivých kandidátov navrhnutých do orgánov družstva.
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6. Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP
7, Plán činnosti na rok2'021.
8. Schválenie riadnej indivlduálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2O2O.
9. Správa kontrolnej komisie za rok 2020.
10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2O2O.
11. Diskusia.
12. Vyhlásenie v,ýsledkov vo!ieb č!enov predstavenstva a kontroInej komisie.
13. Správa mandátovej a návrhovej komisie - návrh na uznesenie.
t4.Záver.

3.

4.
5.

za rok 2O2O.

Vaša účasť na konaní teito čtenskei schódze ie NUTNÁ!

. člen družstva, ktorý sa konanla čS nebude móď osobne zúčastniť, uÓŽr písoMNE spLNoMocNtŤ
\NÉHO ČrcUe DRUŽSTVA, ktorý sa konania ČS zúčastní, aby vykonávaljeho práva hlasovaním na tejto
členskej schódzi. Plná moc ie prílohou teito pozvánkv.

o v prípade, že členská schódza nebude uznášania schopná, uskutoční sa náhradná členská schódza
s nezmeneným programom po hodinovej prestávke po plánovanei riadnej ČS, a to v zmyste
ustanovenia Článku Vt., bodu č. 6 a č. 7 Stanov LDp.

V Papradne, dňa 20.06.2O2L
Lesné družstvo Papredno
0l8 l3 Pap,adnc č.314
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predseda predstíenstva LDP
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lNFoRMÁclE PRE črcruov lop:

PROGRAM ROKOVAN|A


