LESNE DRUZSTVO PAPRADNO, Papradno 3L4,018 13 Papradno
tČo: +zgooog8, DlČ: 2O24L7678!, tel. č.i o42/43g3t26 , e-mail: ld,papradno@gmail.com
Zapísanév obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíneodd. Dr. Vl.č. 10110/R

pozvÁNKA NA RIADNu člrrusrÚ scnÓDzu
Predstavenstvo Lesného družstva Papradno Vás pozýva na Členskúschódzu, konanú dňa

03.04.2022 (nedel'a} o 14.00 hod.
v Kultúrnom dome Papradno
Prezentácia členov Lesného družstva Papradno (d'alej Ien LDP) bude prebiehať v čase
od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Členská schódza LDP sa uskutočnívsúlade s hygienickými opatreniami platnými v čase konania členskej
schódze.

PRoGRAM RoKoVANlA RIADNEI člerusrru scHÓDzE

L,
2.

Otvorenie rokovania riadnej Členskej schódze (d'alej ten ČS).
Prednesenie Programu riadnej Členskej schódze, oboznámenie so spósobom hlasovania
na schódzi a percentom účastičlenov LDP na schódzi.
3. Volba predsedajúceho riadnej Členskej schódze, zapisovatel'a a overovatelbv zápisnice.
Volba mandátovej a návrhovej komisie.
4. Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok zQzL.
5. Plán činnosti na rok 2022.
6. schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2o2l.
7. Správa kontrolnej komisie za rok 2O2I.
8. Návrh na rozdelenie zisku za rok2O2L.
9. Diskusia, rózne.
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie - návrh na uznesenie.
LI. Záver.

!NFoRMÁclE PRE čLENoV LDP:

Vaša účasťna konaní telto riadnei členskei schódzi ie NUTNÁ!
Člen družstva, ktorý sa konania ČSnebude mócť osobne zúčastniť,,JE opRÁvNENÝ písouue
SPLNOMOCN|Ť i'Ňiil§i'];|ftE 4::';Pt!Ú.ž§rya, na účasťna Čs,aby vykonával jeho práva a povinnosti
hlasovaním na tejto členskej schódzi. Vzor plnei moci ie púlohou teito pozvónkv.
Členovia LDP sú povinnípreukázať svoju totožnosťplatným občianskvm preukazom.
V prípade, Že Riadna Členská schódza nebude uznášania schopná, uskutočnísa v uvedený deň
Náhradná Členská schódza s nezmeneným programom a to o 15.00 hodine v zmysle ustanovenia
článku Vl., bodu č. 6 a č. 7 platných Stanov LDP.

Lesné družstvo Papradno
V Papradne, dňa 18.02.2022

018 13 Papradno 314
tel.č.: 042 l 439 3126
lčo q 960 698
tč opH: sl<2o241767l1

1/
etraa.2_
JjKDzurjaník
predseda predstavenstva LDP

PLNÁ

Moc

SPLNOMOCNlTEť:

(meno a priezvisko)
narodený:
(dátum narodenia)
bytom:
(adresa trva lého pobytu)

Ako člen Lesného družstva Papradno

sPtNoMocŇUlEM,
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, v zmysle § 240 ods.
5t3ll997 Zb. Obchodný zákonník a v zmysle článku Vl., bodu č.6 a7 Stanov LDP,

2. zákona

č,

SPLNOMOCNENCA:

(meno a priezvisko)

narodeného:
(dátum narodenia)
bytom:
(ad

resa trva lého pobytu)

člena Lesného družstva Papradno,

aby ma zastupoval na riadnej členskej schódzi Lesného družstva Papradno, ktorá sa uskutočnídňa
03.04,2022 o 74.0O hod. v Kultúrnom dome Papradno, a vykonával moje práva a povinnosti ako člena
LDP na tejto členskej schddzi v plnom rozsahu. Splnomocnenie platí aj pre prípdd konania náhradnej
členskej schddze dňa 03.04.2022 o 75.00 hodine, tak oko určuje pozvánka predstavenstva LDP, táto plná
moc platí i na konanie tejto nóhradnej ČS.

V...........,..,.

..., dňa

podpis splnomocnitela

Udelenú plnú moc prijímam v plnom rozsahu.
podpis splnomocnenca

