
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hažlín,  

Hlavná 200, 086 14 Hažlín 
 

V Hažlíne dňa 11.02.2023 

Vážení členovia Urbariátu, pozemkového spoločenstva Hažlín, 

  v prílohe Vám posielame pozvánku na riadne zhromaždenie spoločenstva, v ktorej 

je uvedený aj jeho program. 

  Na zhromaždení je potrebné rozhodnúť predovšetkým o zmene Zmluvy 

o pozemkovom spoločenstve Urbariátu, zmene Stanov Urbariátu, rozhodnúť o rozdelení 

zisku a zvoliť výbor a dozornú radu a náhradníkov. Ide o rozhodnutia, ktoré si vyžadujú 

účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov spoločenstva. 

Návrhy zmluvy a stanov pozemkového spoločenstva budú zverejnené v zmysle 

zákona na webovom sídle obce Hažlín a na informačnej tabuli obce Hažlíndňa 28.02.2023. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok neváhajte kontaktovať: Jána Kurimai, 

predseda Urbariátu, tel. č. 0903621253, mail: jan.kurimai@gmail.com 

Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, 

aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností 

vyplývajúcich z členstva v spoločenstve a je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti 

patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľností všetkých členov spoločenstva. 

Osobná účasť členov alebo účasť prostredníctvom splnomocnenia na zastupovanie 

na valnom zhromaždení je nevyhnutná, vzhľadom na skutočnosť, že valné zhromaždenie je 

najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné 

rozhodnutia týkajúce sa pozemkového spoločenstva.  

 V prípade, ak sa zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme Vás aby ste za 

seba splnomocnili niektorého člena Urbariátu, pozemkového spoločenstva, Hažlín. Vzor 

splnomocnenie Vám prikladáme. Podpisy na splnomocnení na zastupovanie nemusia 

byť overené. 

 Je na Vás, aby ste sa zúčastnili riadneho zasadnutia zhromaždenia pozemkového 

spoločenstva v zmysle priloženej pozvánky, prípadne zaslali splnomocnenie na 

zastupovanie. 

 Svojou účasťou rozhodnete o úspešnosti riadneho zhromaždenia a o jeho ďalšom 

fungovaní. Na každom z Vás záleží. 

 S pozdravom. 

       Ján Kurimai 

        predseda Urbariátu 

Prílohy: Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu 

Splnomocnenie na zastupovanie 

 

P. S. 

Z dôvodu zjednodušenia zasielania Vašich podielov na zisku spoločenstva, Vás prosíme 

o doručenie čísla Vášho bankového účtu písomne  na horeuvedenú adresu alebo na 

mailovú adresu: urbar.hažlin@gmail.comalebo osobne. 
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