
POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 68/882
Ján Boguský

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Mierová 28/1092
Peter Boguský

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 68
Štefan Boguský

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /42
Dominik Dlugoš

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Dlouhá 39
Emil Dlugoš

701 00  Ostrava

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Sídl. Západ, bl. Hron
Ignác Dlugoš

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Sídl. Západ, bl. Hron
Ing. Ignác Dlugoš

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /49
Jozef Dlugoš

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /45
Miroslav Dlugoš

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 146
Rudolf Dlugoš

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /30
Teofil Dlugoš

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 48/879
Vendelín Dlugoš

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 44/877
Drahomira Dlugošová

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /30
Katarína Dlugošová

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 105
Jozef Dudiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Medzibrodie /12
Miroslav Dudiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

J. Božana /3136
Peter Dudiak

738 01  Frýdek Místek

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 126
Štefan Dudiak

053 21  Markušovce

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /104
Oľga Dudiaková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Ludvíka Svobodu 30/2361
Štefan Dudjak

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /70
Anton Dulák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Sulín (ostrava)
Emil Dulák

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /71
Ján Dulák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Králove Pole
Jaromír Dulák

614 00  Brno

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Družstevná 5/64
Jozef Dulák

060 01  Malý Slavkov

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Juh bl. Hron
Ľudovit Dulák

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 114
Pavol Dulák

900 68  Plavecký Štvrtok

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 58/882
Peter Dulák

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /81
Štefan Dulák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /34
Vojtech Dulák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /70
Alena Duláková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /69
Genoveva Duláková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /33
Helena Duláková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /42
Vilma Duláková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Štúrova 145/240
Anna Dulebová

061 01  Spišská Stará Ves

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Armádna 280
Jozef Gabriš

04916  Jelšava

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Závodie /66
Helena Geringer

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Závodie /66
Helena Geringerová

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /102
Miroslav Grešák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /102
Renáta Grešáková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Samuela Rosenberga 17/516
Jana Haitschová

059 92  Huncovce

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Letná 26/1079
Peter Haľama

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /74
Augustín Hanišák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 623
Pavel Hanišák

906 32  Jablonica

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Hliník 33/664
Jozef Hnatkovič

065 03  Podolínec

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Štefánikova 29/877
Mária Hriňáková

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Medzibrodie /14
Mária Hriňáková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /238
Anton Hudec

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Letná 16 1075
Michal Hutník

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pavol a Ľudmila (BSM) Hutník

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /207
Peter Hutník

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tajovského 23/2670
Janka Hvilová

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Podtatranská 6/137
Ignac Imrich

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /242
Ján Imrich

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

č. 405
Peter Imrich

735 42  Těrlicko

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /141
Viliam Imrich

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Loučka 39
Alena Imrichová

763 25  Újezd

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Podhorská 5/427
Emília Imrichová

972 26  Nitrianske Rudno

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 88
Mária Imrichová

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Mierová 10/1088
Miroslava Imrichová

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 55
Daniela Janošková

065 22  Sr (kače)

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Závodie /67
Milan Kičura

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Dvořákova 4
Jana Knapková

741 01  Nový Jičín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Znievska 30
JUDr. Drahoslava Kopnická

851 06  Bratislava

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /103
Ján Kuzár

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /103
Ján Kuzár-Dupl.Vlastník

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /223
Mária Kuzárová

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Ján Kuzmiak

065 22  Medzibrodie-Mníšek Nad
Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 23
Ján Kuzmiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /50
Jozef Kuzmiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /60
Peter Kuzmiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Medzibrodie /23
Štefan Kuzmiak

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tajovského 11 2606
Bc. Lucia Kuzmiaková

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Krajná 30/16
Štefan Labant

900 42  Dunajská Lužná

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Letná 8/1075
Anna Labantová

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Ludvíka Svobodu 25
Lucia Langová

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Čajkovského 2/826
Ľudmila Lopuchovská

080 05  Prešov

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Moravská 3/783
Jaromír Mašata

767 01  Kroměříž

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Závodie /65
Michal Matfiak

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /276
Gabriela Matfiaková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Námestie Mariánske 3/3
Mesto Podolínec

065 03  Podolínec

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /48
Jolana Mušinská

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 74/771
Zuzana Nečasová

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /53
Helena Nemergutová

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

Helena Orságová

701 00  Ostrava (Sportovní 19, Nový
Jičín)

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Medzibrodie /7
Ján Petriľák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Rastislavova 20/3487
Ján Petriľák

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

1. Mája 2/564
Michal Petriľák

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Mýtna 6/574
Miroslav Petriľák

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 54/879
Miroslav Petriľák

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Medzibrodie /13
Pavol Petrilák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 72
Helena Petriľáková

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Katarína Petriláková

065 22  Medzibrodie-Mníšek Nad
Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 54/879
Magdaléna Petriľáková

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Mária Petriláková

065 22  Medzibrodie-Mníšek Nad
Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /79
František Pitoňák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 23
Anton Pivovar

065 22  Kremná

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov /236
Marián Pivovar

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /54
Ján Plata

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 56
Peter Plata

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Štefana Fidlíka 10
Mária Rindošová

07101  Michalovce

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Komenského 5/1261
Gabriel Rybický

031 01  Liptovský Mikuláš

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

1. Máje /219
Martin Rybický

735 31  Bohumín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Bazova 7
Jozef Semančín

900 25  Chorvátsky Grob

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /100
Vojtech Ščurka

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 427
Jolana Škrabanová

972 26  Nitrianske Rudno

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Družstevná 22/1210
Jozef Šmida

058 01  Sr (1)

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Letná 36/1080
Rudolf Šmida

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

1. Mája 6/566
Vilma Šmídová

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Podsadek 37/1150
Jolana Špesová

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Horná 18/158
Anna Štefaníková

059 95  Toporec

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /55
Jolana Točeková

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 110
Michal Tyrpák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Hradná 11/530
Miroslav Tyrpák

033 01  Liptovský Hrádok

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Duklianska 56/3432
Monika Uličná

052 01  Spišská Nová Ves

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /60
Jozef Varšík

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 66/882
Michal Zagora

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Fraňa Kráľa 18/3493
Peter Zagora

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Okružná 54/879
Peter Zágora

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tomášikova 61/2465
Ing. Zdenko Zagora

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Šrobárova 12 2613
Jozef Zaleš

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 130
Emília Závacká

059 60  Tatranská Lomnica

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 130
Ján Závacký

059 60  Tatranská Lomnica

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 130
Roman Závacký

059 60  Tatranská Lomnica

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 72
Ing. Dalibor Živčák PhD.

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /32
Dominik Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 78
Emil Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

František Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Zimná 82/966
Oliver Živčák

064 01  Stará Ľubovňa

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Sulín (ostrava)
Ondrej Živčák

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 35
Pavol Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Pilhov 256
Pavol Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

ČR

č. 348
Radomir Živčák

351 32  Hazlov

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Ludvíka Svobodu 41/2604
Stanislav Živčák

058 01  Poprad

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 33
Štefan Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 58
Štefan Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 92
Tomáš Živčák

065 46  Sulín

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

Kače /84
Viliam Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver



POZVÁNKA

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo

Vážený pán/pani, srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárna
obec Kače pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:

Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom

č. 40
Vladimír Živčák

065 22  Mníšek Nad Popradom

v reštaurácii Hranica v Mníšku nad
Popradom

06.11.2022 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

Pavol Petrilák, predseda výboru PS

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie. Prosíme o
účasť  na  valnom zhromaždení  nakoľko ide  už  o  druhý termín.   Válne zhromaždenie  sa  3.7.2022
nekonalo  z  dôvodu nízkej  účasti  členov urbariátu.

                                              SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný podielnik/podielnička.................................................bytom........................

týmto splnomocňujem.......................................................................bytom...........................

mojím zastupovaním na Valnom zhromaždení Urbárna obec Káče pozemkové spoločenstvo,
Medzibrodie 13, 06522 Mnišek nad Popradom, konaného  6.11.2022 v reštaurácii Hranica v Mnišku nad
Popradom

Podpis....................................

Urbarna obec Kače pozemkové spoločenstvo, Vás srdečne pozýva aj na príjemné posedenie a stretnutie
sa s rodákmi ( členmi spoločnosti)

Program:

1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2021
5. Správa o hospodárení za roky 2021
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom lesných pozemkov - schválenie zmluvy
8. Nájom lesných pozemkov -návrh podmienok na uzatvorenie nájomných  zmluv na lesy v súkromnom
vlastníctve
9 Odsúhlasenie  uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy na podiel 1/3-ny pozemkov evidovaných na liste
vlastníctva 829 ( ide o pozemky -Bytrina, Solnisko, časť Strednej doliny)
10 Rôzne
11 Diskusia
12 Záver


