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O Z N Á M E N I E 
 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva. 

      Dovoľte  nám v prvom rade pozdraviť vás opäť po roku. Súčasná pandemická situácia spojená 

s variantom Omicron  pandémie Covid-19 zatiaľ z hľadiska predovšetkým vašej bezpečnosti 

neumožňuje zvolanie riadneho zhromaždenia spoluvlastníkov v roku 2022. Preto sa výbor 

spoločenstva rozhodol uskutočniť znova rokovanie 30.zhromaždenia korešpondenčnou formou, ako to 

umožňuje aj  § 5 Zákona č. 62/2020 Z. z..     

XXX. Zhromaždenie spoluvlastníkov podielov Pozemkového spoločenstva 
Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre sa uskutoční korešpondenčnou formou      
 

4.apríla 2022 
 

v priestoroch kancelárie PSSD (Dom Pozemkového spoločenstva) v  Liptovskom Petre so začiatkom 

o 13 hod. 

 

Predkladáme vám program rokovania XXX. Zhromaždenia spoluvlastníkov: 

1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania 

2. Kontrola uznesení z minulého zhromaždenia  konaného  17.3.2021 

3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2021 

4. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2021 

5. Správa dozornej rady za rok 2021 

6. Plán práce a finančný plán  na rok 2022 

7. Schválenie a vysporiadanie hospodárskeho výsledku z roku 2021 

8. Deklarácia  členov LTZVL k zonácii národných parkov na Slovensku 

9. Voľby do výboru a dozornej rady 
 

 
Všetkým oprávneným spoluvlastníkom bola prostredníctvom poštovej služby na 

adresu ich trvalého bydliska doručená v písomnej forme dokumentácia k Zhromaždeniu 

spoluvlastníkov obsahujúca program zhromaždenia, správu o činnosti a hospodárení PS 

v roku 2021, správu  dozornej rady, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 

2021, plán činnosti PS na rok 2022, návrh „Deklarácie členov LTZVL k pripravovanej 

zonácii národných parkov na Slovensku a návrh kandidátov pre voľby do orgánov 

spoločenstva na roky 2022-2026. Súčasťou písomnej dokumentácie je aj „hlasovací lístok“, 

ktorý po vyplnení a spätnom zaslaní na adresu PS v priloženej obálke s označením 

„odpovedná zásielka“ bude slúžiť na vyhodnotenie výsledkov Zhromaždenia. 

 

 

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

                 Ján Hyben 

                                                                                                  predseda PSSD 
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