URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEM. SPOL. ŠTIAVNICKÉ BANE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Urbárska a pasienková spoločnosť, pozem. spol. Štiavnické Bane oznamuje, že zhromaždenie vlastníkov spoločnosti sa uskutoční dňa 8. júla 2022 (v piatok) od 14.30 h v
kultúrnom dome v Štiavnických Baniach, pri kostole (prezentácia podielnikov bude prebiehať
od 14.30 h, rokovanie začne o 15:00 h)
Program zhromaždenia vlastníkov:
1. Otvorenie, schválenie programu a kontrola plnenia uznesení
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa o činnosti urbárskej spoločnosti za rok 2021, informácie o stave UaPS,
pozem. spol. Štiav. Bane a správa dozornej rady
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky
5. Informácie o pláne práce a činnostiach UaPS, pozem. spol. v roku 2022
6. Rôzne, diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Poznámka:
v prípade uznášaniaschopnosti schôdze a odsúhlasenia vyplácania podielov budú po rokovaní vyplatené prítomným podiely. V prípade nedosiahnutia dostatočnej účasti na rokovaní
(nad 50 % vrátane splnomocnení) nebudú podiely za rok 2021 byť vyplatené.
Výbor urbárskej spoločnosti Vás žiada o účasť na zhromaždení vlastníkov alebo o
splnomocnenie inej osoby na zastupovanie (vzor splnomocnenia je v prílohe). Platné
splnomocnenia sú len tie, ktoré budú doručené do konania zhromaždenia, odovzdajú
ich splnomocnenci pri prezentácii alebo budú zaslané poštou alebo e-mailom (podpísaný
sken ich splnomocnenia) na kontaktnú adresu:
Mgr. Božena Bačíková, MUDr. J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0903 525 023, e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
Splnomocniť môžete podielnika, ktorý sa na zhromaždení zúčastní, tiež niektorého z členov
výboru: Petra Heillera, Mgr. Boženu Bačíkovú, Ing. Ivetu Seleckú (údaje do splnomocnenia
za týchto splnomocnencov dopíšeme pri prezentácii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Príloha
Splnomocnenie (na stiahnutie je na stránke obce Štiavnické Bane
link http://www.stiavnickebane.sk/-aktuality

v. r. Mgr. Božena Bačíková
tajomníčka UaPS, p. s.
Štiavnické Bane 7. júna 2022

v. r. Peter Heiler
predseda UaPS, p. s.

SPLNOMOCNENIE
Splnomocniteľ (podielnik UaPS Štiavnické Bane):
Meno a priezvisko: .........................................… bytom: …………………………….

týmto splnomocňujem
Splnomocnenca:
Meno a priezvisko: .........................................… bytom: ………………..…………...
dátum narodenia:

…………………………………...

aby ma zastupoval/a v rozsahu mojich práv a povinností ako člena (spoluvlastníka)
UaPS p.s. Štiavnické Bane na schôdzi - zhromaždení vlastníkov UaPS pozem. spol.
konanom dňa 8. júla 2022 v celom rozsahu.
Za týmto účelom splnomocnenca splnomocňujem najmä na:
- zúčastnenie sa osobne a hlasovanie na schôdzi - zhromaždení o všetkých bodoch
programu,
- zastupovanie vo všetkých právnych veciach súvisiacich s právoplatnými
uzneseniami prijatými na zhromaždení.
Týmto súčasne dávam súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov splnomocnencovi, aby spracoval moje osobné údaje za účelom vyhotovenia
citovaných listín.
Ako účastník tohto splnomocnenia vyhlasujem, že som oboznámený s obsahom
tohto splnomocnenia pred jeho podpísaním, že splnomocnenie je uzatvorené po
vzájomnej dohode a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, a taktiež nie v omyle, na dôkaz čoho ho vlastnoručne
podpisujem.
V prípade vyplácania podielov súhlasím, aby mi splnomocnenec prevzal vyplácané
podiely.
(Poznámka: Ak chcete vyplatiť podiely na účet, predchádzajúcu vetu prečiarknite a uveďte IBAN účtu)

Splnomocnenec prehlasuje, že toto splnomocnenie v plnom rozsahu a bez výhrad
prijíma.

V .............................dňa ..................................

Splnomocniteľ: ………………….
IBAN účtu na vyplatenie podielov:

Splnomocnenec: …………………….

