Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem. spol.
POZVÁNKA
Výbor US Rimavská Píla Vás pozýva na

zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla
dňa 05.06.2022 (nedeľa)
o 15:00 v kultúrnom dome Rimavská Píla.
Program: 14:30 – 15:00 – prezentácia
Od 15:00 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti Výboru US Rim. Píla a o hospodárení spoločenstva
za rok 2021
3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých
lesoch
4. Správa Dozornej rady US Rim. Píla o kontrole hospodárenia US Rim. Píla
5. Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a prehľad čerpania finančných
prostriedkov
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
7. Rôzne
8. Záver
Po skončení zasadnutia: vyplácanie dividend, občerstvenie

Upozornenie: 1. Dividendy nebudú doručované osobne, v prípade neúčasti sa budú
posielať poštovým poukazom s odpočítaním poštovného poplatku.
2. V čase konania Valného zhromaždenia US Rim. Píla je potrebné sledovať
aktuálne protipandemické opatrenia.

………………………………….
Ing. Ľuboslav Foľko, predseda, v. r.

Bližšie informácie: tajomník US Rim. Píla Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285,
e-mail:
koncos.m@post.sk
Ďalšie informácie: viď. druhá strana

Podielnici, ktorí sa nemôžu zúčastniť zasadnutia osobne, môžu splnomocniť tretiu osobu.
Splnomocnenie je možné si vytlačiť na webovej stránke: www.urbarrimpila.eu.
Ak niekto predložil splnomocnenie na neurčitú dobu na predchádzajúcom zasadnutí, toto
splnomocnenie platí až do odvolania.
Ďalej Vás chcem upozorniť na povinnosti, ktoré Vám vyplývajú zo Stanov US Rim. Píla:
nahlasovanie zmien údajov – zmena priezviska, bydliska, zmena počtu podielov (kúpa,
predaj, darovanie).
Podielnici, ktorí chcú predať svoje urbárske podiely, môžu podiely ponúknuť na predaj
prostredníctvom Výboru US Rim. Píla poštou na adresu: Urbárska spoločnosť, pozem. spol.,
Hlavná 76, Rimavská Píla, 980 61 Tisovec, alebo e-mailom tajomníkovi US Rim. Píla:
koncos.m@post.sk alebo urbarrimpila@urbarrimpila.eu.
Akékoľvek informácie týkajúce sa urbáru (palivové drevo, prevod vlastníctva podielov a pod.)
Vám poskytne tajomník US Rim. Píla Miroslav Koncoš, tel. č. 0908365285.

