
ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV  

SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV  

 BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 

   Študentská 2095/20, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 
 

Internetová stránka:                          E-mail:                                                Telefón: 

www.zvsaslbbk.sk  zvssl.zv@gmail.com    +421/45/5479176 

P  O  Z  V  Á  N  K  A 

na zasadnutie 26. valného zhromaždenia ZVSaSLBBK 

 

V zmysle ods. 1 čl. VI Stanov Združenia zvolávam zasadnutie 26. Valného zhromaždenia  

Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja. 

 

Organizačné údaje: 

 Termín konania: 26. marca 2020 (štvrtok) o 14:00 hod. 

 Miesto konania: Veľká zasadačka Obvodného úradu vo Zvolene  na 1. poschodí. 

 

Návrh programu:  

1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Správa o činnosti Združenia za rok 2019 a úlohy Združenia na rok 2020 

3. Správa Dozornej rady o finančnom  hospodárení Združenia v roku 2019 

4. Návrh finančného rozpočtu Združenia na  rok 2020 

5. Návrh  Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti  na rok 2020        

6. Diskusia  

7. Návrh  na Uznesenie 

 

Časový program: 13.30 hod.: -  14.00 hod. Prezentácia delegátov VZ. 

                              14.00 hod.: - 16.00 hod. Rokovanie VZ.  

                               14.45 hod.: - 15 minútové občerstvenie. 

 

V prípade, ak sa nebudete môcť zúčastniť, môžete sa dať zastúpiť na základe udelenia 

plnomocenstva podľa § 31 až 33b zákona č. 40/1964 Zb., ktorým je Občiansky zákonník (vzor 

dohody o plnomocenstve je uvedený na druhej strane listu). Prosíme Vás, aby ste toto v prípade 

možnosti uplatnili pre zabezpečenie čo najväčšej účasti na zasadnutí nášho valného zhromaždenia. 

Ak ste člen, ktorý je právnickou osobou (napr. pozemkovým spoločenstvom), v dohode 

o plnomocenstve musí byť na strane splnomocniteľa uvedená táto právnická osoba. 

 

Vo  Zvolene, dňa 04.03.2020  

      

 

            .................................................. 

              Mgr. Martin  Kvak 

             predseda  združenia  

 



 

 

DOHODA  O PLNOMOCENSTVE 

uzatvorená v zmysle § 31 až 33b zákona č. 40/1964  

 

 

Splnomocniteľ (FO/PO): 

Meno/názov: 

 

Adresa pobytu/sídlo: 

 

Dátum narodenia/IČO: 

 

 

Splnomocnenec (FO/PO): 

Meno/názov: 

 

Adresa pobytu/sídlo: 

 

Dátum narodenia/IČO: 

 

 

 

 

Splnomocniteľ týmto udeľuje plnomocenstvo splnomocnencovi za účelom svojho zastupovania na 

prijímaní rozhodnutí valného zhromaždenia ZVSaSLBBK, ktoré je zvolané na deň 26. marec 2020 

na 14 hodinu do Zvolena – veľká zasadačka OÚ. 

 

Splnomocniteľ      Splnomocnenec 

 

Miesto: .................................................. Miesto: .................................................. 

 

Dátum: .................................................. Dátum: .................................................. 

 

 

Podpis: .................................................. Podpis: .................................................. 

 


