
Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa 
Radoľa 363, 023 36 Radoľa 

 
O Z N Á M E N I E 

o uskutočnení zhromaždenia vlastníkov PS Súkromné lesy Radoľa formou 
korešpondenčného hlasovania. 

 
Vážení členovia pozemkového spoločenstva, výbor Pozemkového spoločenstva 

Súkromné lesy Radoľa v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 
rozhodol o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia vlastníkov formou korešpondenčného 
hlasovania.  

Korešpondenčné hlasovanie sa uskutoční v zmysle § 14 ods. 6 zákona 97/2013 Z. z. 
o pozemkových spoločenstvách – nahrádza kontaktné hlasovanie na zhromaždení  
 
Program:  

1. Správa o činnosti výboru a o hospodárení PS Súkromné lesy Radoľa za rok 2021  
2. Správa Dozornej rady za rok 2021 
3. Účtovná závierka za rok 2021 a rozdelenie zisku.  

Správa o činnosti, správa Dozornej rady a základné finančné údaje sú v prílohe zaslaných 
materiálov. 
 
Spôsob hlasovania 
Za účelom hlasovania Vám v prílohe listu zasielame hlasovací lístok, na ktorom je uvedený 
počet hlasov, ktorými disponujete, navrhované uznesenie a poučenie o spôsobe hlasovania. 

- Hlasovací lístok, prosím, upravte podľa uvedených pokynov, vlastnoručne podpíšte 
(podpis nemusí byť úradne overený) a vložte do návratnej obálky. 

- Návratnú obálku je potrebné zaslať do 08. 04. 2022 poštou, alebo vložiť do poštovej 
schránky predsedu PS Súkromné lesy Radoľa, ktorá je umiestnená na bráne 
rodinného domu na adrese Radoľa 363. 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie 
korešpondenčného hlasovania a Vašu účasť na ňom. V prípade, ak sa korešpondenčného 
hlasovania na zhromaždení nezúčastní nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov podielov, 
bude toto korešpondenčné zasadnutie vyhlásené za mimoriadne zasadnutie v zmysle §15 
ods. 5 zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.  

Výbor pozemkového spoločenstva v súčinnosti s dozornou radou na svojom zasadnutí 
dňa 11. 04. 2022 sčíta hlasy, vyhodnotí korešpondenčné hlasovanie a vyhotoví zápisnicu.  
Zápisnica bude zverejnená na webovej stránke obce Radoľa  www.radola.sk v sekcii 
Aktuality. 
 
Príloha: Hlasovací lístok 

 
S pozdravom    
 
       Ing. Štefan Holtan 
         Predseda PS Súkromné lesy Radoľa 
Tel. kontakt: 0907 882 228 

 

http://www.radola.sk/

