
Andrej Bacak , narodený/á: 12.01.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Snina, 069 01 Snina, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 37 822,065 m2 / 37 822,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Bacak , narodený/á: 16.02.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.28, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 49 929,704 m2 / 49 929,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Bacak , narodený/á: 12.09.1919

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.118, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 16 143,518 m2 / 16 143,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viliam Bacak , narodený/á: 29.04.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.42, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 32 171,779 m2 / 32 171,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Magdaléna Bacáková , narodený/á: 20.03.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 42, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 9 286,811 m2 / 9 286,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Balažová , narodený/á: 26.03.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 134., 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 042,289 m2 / 8 042,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Cyril Barnak , narodený/á: 25.12.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.23, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 684,193 m2 / 12 684,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Barnakova , narodený/á: 28.03.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.23, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 32 402,428 m2 / 32 402,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Mária Barňáková , narodený/á: 03.07.1966

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 23, 067 32 Ing, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 932,781 m2 / 14 932,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Behun , narodený/á: 21.09.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.50, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 692,391 m2 / 11 692,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Behun , narodený/á: 08.06.1932

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: (/manž. Rozália Sc. 51, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 16 014,607 m2 / 16 014,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavol Behún , narodený/á: 08.08.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 144, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 24 682,440 m2 / 24 682,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Katarína Behúnová , narodený/á: 23.10.1970

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 37, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 337,992 m2 / 12 338,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Behúnová , narodený/á: 24.04.1924

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 52, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,902 m2 / 3,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Behunová , narodený/á: 09.01.1916

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 37, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 110,574 m2 / 110,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Daniela Bezegova , narodený/á: 25.11.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné č. 51, 067 32 Rovné ,

so spoluvlastníckym podielom: 13 532,894 m2 / 13 532,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Bilec , narodený/á: 20.06.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.56, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 838,616 m2 / 11 838,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Bilec , narodený/á: 10.12.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 67, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8,482 m2 / 8,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Bilec , narodený/á: 26.11.1932

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 136, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 46,820 m2 / 46,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Milan Bilec , narodený/á: 14.04.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 67, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 29 810,260 m2 / 29 810,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Miroslav Bilec , narodený/á: 09.07.1960

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Hrnčiarska 1703/10, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 792,453 m2 / 10 792,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Miroslav Bilec , narodený/á: 08.03.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Laborecka 55, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 18,586 m2 / 18,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrea Bilecová , narodený/á: 06.05.1976

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Kpt. Jaroša 13, 040 22 Košice, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 46,820 m2 / 46,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Bilecová , narodený/á: 13.05.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 136, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26,853 m2 / 26,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Maria Bilecova , narodený/á: 17.06.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.104, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 33 901,442 m2 / 33 901,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Borc , narodený/á: 14.10.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 96, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,171 m2 / 1,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Borc , narodený/á: 27.04.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.11, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 18 912,149 m2 / 18 912,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Štefan Borc , narodený/á: 26.12.1969

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 151, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 931,611 m2 / 14 931,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Borcová , narodený/á: 23.04.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 94., 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 17 295,655 m2 / 17 295,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Breková , narodený/á: 04.03.1961

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Slov. Volová 15, 067 22 Slovenská Volová, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 980,805 m2 / 26 980,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anton Curila , narodený/á: 14.06.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.107, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 6 780,696 m2 / 6 780,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jan Curila , narodený/á: 01.05.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.81, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 562,732 m2 / 3 562,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Curila , narodený/á: 22.02.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.80, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 743,810 m2 / 3 743,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Agáta Čapková , narodený/á: 07.05.1956

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: ul.Ustecko-Orlicka č.3300/25, 058 01 Poprad, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 259,823 m2 / 10 259,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Čorma , narodený/á: 09.10.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 85, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anton Čurilla , narodený/á: 14.06.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sc. 107, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 25 391,084 m2 / 25 391,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Čurilla , narodený/á: 01.05.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sc. 81, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 18 231,072 m2 / 18 231,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Čurilla , narodený/á: 25.07.1972

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 80, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 325,774 m2 / 7 325,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Čurilla , narodený/á: 22.02.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 80, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,710 m2 / 0,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavol Čurilla , narodený/á: 25.03.1923

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 7, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,335 m2 / 3,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Rajmund Čurilla , narodený/á: 06.01.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ludmanská 1498/5, 040 01 Košice-juh, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 37 822,065 m2 / 37 822,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Gabriela Čurillová , narodený/á: 17.07.1975

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 80, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 323,431 m2 / 7 323,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Danková , narodený/á: 26.07.1981

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 62, 06601 Lackovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 496,801 m2 / 4 496,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Duchova , narodený/á: 06.05.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.150, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 165,992 m2 / 166,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Duchova , narodený/á: 06.05.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.123, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 204,366 m2 / 22 204,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Erika Dupáková , narodený/á: 08.04.1952

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 139, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 23 492,176 m2 / 23 492,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Durová , narodený/á: 26.08.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 120, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 28 287,963 m2 / 28 288,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Dzurjáková , narodený/á: 22.06.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 50, 067 45 Karná, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 088,266 m2 / 26 088,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Emmelová , narodený/á: 13.03.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 235, 067 31 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,426 m2 / 0,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jana Engelová , narodený/á: 24.10.1966

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Záhradna Čs 620, 067 83 Kamenica n/Cir, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 042,289 m2 / 8 042,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Engelová , narodený/á: 21.05.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sládkovičova 570/20, 06783 Kamenica Nad Cirochou, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 957,941 m2 / 12 957,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Štefan Fedák , narodený/á: 17.04.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 30, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Regina Fedorcakova , narodený/á: 21.04.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.84, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 25 099,363 m2 / 25 099,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Veronika Firkaľová , narodený/á: 30.01.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sc. 70, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 18 630,269 m2 / 18 630,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viera Firkalova , narodený/á: 30.01.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.70, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 740,089 m2 / 3 740,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Gajdošová , narodený/á: 25.12.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 7, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 23 492,176 m2 / 23 492,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Gaľ , narodený/á: 09.10.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 57, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,710 m2 / 0,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Gáľ , narodený/á: 28.10.1942

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Puškinova č. 1716/9, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 17 295,655 m2 / 17 295,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Robert Gaľ , narodený/á: 23.10.1979

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 126, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 496,801 m2 / 4 496,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Gáľová , narodený/á: 28.11.1920

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 19, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Ján Gecák , narodený/á: 20.02.1983

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 27, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 6 352,359 m2 / 6 352,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Gecáková , narodený/á: 07.06.1960

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Partizánska č. 25, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 6 370,661 m2 / 6 370,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Gecalová , narodený/á: 07.06.1960

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Partizánska 25, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,284 m2 / 0,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Grondolská , narodený/á: 10.08.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Mánesova 2784/2, 702 00 Ostrava, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 300,843 m2 / 4 300,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Oľga Harmanová , narodený/á: 09.04.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Partizánska 2509/38, 066 01 Humenné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 792,453 m2 / 10 792,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jana Hromadová , narodený/á: 26.06.1968

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 5, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 337,992 m2 / 12 338,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marta Huňorová , narodený/á: 25.04.1956

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 133., 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 042,289 m2 / 8 042,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Frantisek Huzicka , narodený/á: 20.09.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.45, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 640,038 m2 / 21 640,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Huzickova , narodený/á: 08.06.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.26, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 370,358 m2 / 22 370,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Alojz Hužička , narodený/á: 06.04.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Michalovská 33, 040 11 Košice, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 490,402 m2 / 13 490,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Hužička , narodený/á: 09.11.1914

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 15, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Milan Hužička , narodený/á: 13.03.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 98, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5,321 m2 / 5,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viliam Hužička , narodený/á: 26.05.1937

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 26., 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 490,402 m2 / 13 490,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Hužičková , narodený/á: 30.01.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 98, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 59 495,155 m2 / 59 495,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Jarosova , narodený/á: 27.11.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.131, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 678,547 m2 / 21 678,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Kačurová , narodený/á: 17.12.1932

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Októbrová 36, 080 01 Prešov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 601,686 m2 / 8 601,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jan Kakos , narodený/á: 07.05.1923

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.38, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 331,984 m2 / 332,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Kákoš , narodený/á: 12.03.1924

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 65, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,625 m2 / 2,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Kákoš , narodený/á: 26.03.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 64, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 936,182 m2 / 26 936,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Kákoš , narodený/á: 15.02.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Partizánska 32, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,686 m2 / 0,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Kákoš , narodený/á: 30.05.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 38, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 688,878 m2 / 12 688,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Peter Kakoš , narodený/á: 18.06.1962

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 147., 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 042,289 m2 / 8 042,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Kákošová , narodený/á: 21.09.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Snp 2517/33, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 688,192 m2 / 12 688,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Božena Karoľová , narodený/á: 17.01.1943

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 14, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 810,526 m2 / 14 810,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ladislav Kascak , narodený/á: 23.09.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: SC.118, 067 32 Vys Hrusov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 950,995 m2 / 10 951,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Kohan , narodený/á: 28.06.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Farská 454, 257 41 Týnec Nad Sázavou, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 234,564 m2 / 8 234,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Stanislav Kohan , narodený/á: 09.07.1966

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Švábska 6806/50, 080 05 Prešov-solivar, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 279,168 m2 / 8 279,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Vladimír Kohan , narodený/á: 03.08.1952

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sokolovská 1684/3, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 20 843,772 m2 / 20 843,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Kohanová , narodený/á: 24.01.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 40, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,264 m2 / 3,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Maria Komanova , narodený/á: 25.06.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Humenne, 066 01 Humenne, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 16 374,167 m2 / 16 374,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Kopilová , narodený/á: 01.03.1967

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Laborecká č. 1866/29, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 688,878 m2 / 12 688,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Kovac , narodený/á: 19.09.1948

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.110, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 46 470,378 m2 / 46 470,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marta Kováčová , narodený/á: 20.05.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 110, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 259,047 m2 / 14 259,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Viera Kovalíková , narodený/á: 26.05.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Hurbanova 221/19, 075 01 Trebišov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 108,845 m2 / 22 108,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Krajník , narodený/á: 06.04.1941

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 145, 066 01 Jasenov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 102,068 m2 / 43 102,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Krajník , narodený/á: 30.11.1923

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 93, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 53 463,651 m2 / 53 463,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Blažej Krajník , narodený/á: 03.02.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 29, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 793,804 m2 / 21 793,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Dušan Krajník , narodený/á: 12.10.1964

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 108, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 059,292 m2 / 13 059,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Krajník , narodený/á: 23.12.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 152, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 957,941 m2 / 12 957,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Václav Krajník , narodený/á: 07.06.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sklabinská 6, 831 06 Bratislava, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 9 881,431 m2 / 9 881,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Krajnikova , narodený/á: 26.05.1914

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Vyšný Hrušov, 06732 Vyšný Hrušov, VYS,

so spoluvlastníckym podielom: 10 954,530 m2 / 10 954,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Krajníková , narodený/á: 16.07.1912

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 83, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavlína Krajníková , narodený/á: 07.07.1921

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 59, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,625 m2 / 2,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Kurilová , narodený/á: 10.08.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 87, 067 45 Lieskovec, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 16 457,587 m2 / 16 457,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Imrich Kusnierik , narodený/á: 30.09.1930

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné, č. 100, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 685,432 m2 / 21 685,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Imrich Kusnirik , narodený/á: 30.09.1933

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: SC.100, 040 01 Kosice, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 325,621 m2 / 21 325,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Leškováč , narodený/á: 31.07.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 16, 06732 Adidovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 843,222 m2 / 3 843,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marián Leškováč , narodený/á: 12.11.1961

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 223, 06731 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 686,444 m2 / 7 686,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Leškováčová , narodený/á: 05.10.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 17, 067 32 Adidovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Litavcová , narodený/á: 26.01.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 235, 067 31 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 457,783 m2 / 3 457,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Mantič , narodený/á: 13.02.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: S. č. 55, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 302,634 m2 / 14 302,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Mantič , narodený/á: 16.08.1956

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: S. č. 155, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 302,634 m2 / 14 302,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Lukáš Mantič , narodený/á: 29.05.1990

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Štefánikova 48, 071 01 Michalovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 151,317 m2 / 7 151,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marián Mantič , narodený/á: 29.04.1988

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Štefánikova 48, 071 01 Michalovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 151,317 m2 / 7 151,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Mantičová , narodený/á: 28.03.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 55, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 103,151 m2 / 103,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Miková , narodený/á: 22.04.1961

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 143, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 673,281 m2 / 10 673,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Miskoc , narodený/á: 28.03.1929

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.125, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 42 434,499 m2 / 42 434,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viliam Miskoc , narodený/á: 12.10.1941

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.5, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 24 503,622 m2 / 24 503,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Miskocova , narodený/á: 29.02.1920

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.90, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 474,046 m2 / 4 474,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Miškoc , narodený/á: 10.09.1910

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 101, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 100,525 m2 / 100,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Jozef Miškoc , narodený/á: 28.12.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Mierova 90, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 20 779,083 m2 / 20 779,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ondrej Miškoc , narodený/á: 14.03.1970

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 82, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 455,264 m2 / 21 455,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Peter Miškoc , narodený/á: 18.05.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 101, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 455,264 m2 / 21 455,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Alžbeta Miškocová , narodený/á: 08.12.1921

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 115, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 32,920 m2 / 32,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Beáta Miškocová , narodený/á: 06.07.1967

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Vihorlatská 1724/1, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 337,992 m2 / 12 338,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Lucia Miškocová , narodený/á: 25.05.1985

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Dobrianskeho 1668/9, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 339,903 m2 / 3 339,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Miškocová , narodený/á: 16.04.1915

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 91, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Zuzana Miškocová , narodený/á: 06.01.1989

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Dobrianskeho 1668/9, 066 01 Humenné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 339,903 m2 / 3 339,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Müller , narodený/á: 16.03.1930

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 103, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,348 m2 / 1,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Mullerová , narodený/á: 04.09.1971

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 103, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 953,182 m2 / 10 953,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Alžbeta Naďová , narodený/á: 30.09.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Bauerova 1200/44, 04011 Košice-sídlisko Kvp, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 17 602,881 m2 / 17 602,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Najčak , narodený/á: 19.03.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Vihorlatska Čs. 102, 067 83 Kamenica N/cir, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 531,084 m2 / 11 531,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Nesrstová , narodený/á: 24.07.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 146, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3 776,409 m2 / 3 776,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Ján Obšitník , narodený/á: 24.09.1968

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Tyršova 1707/6, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 45 890,844 m2 / 45 890,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Obšitník , narodený/á: 01.11.1919

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 53, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,980 m2 / 3,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Verona Obšitníková , narodený/á: 27.06.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 91, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 456,313 m2 / 7 456,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Očenašová , narodený/á: 05.08.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Darg. Hrdinov 1830/10, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 940,716 m2 / 4 940,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Oľga Ondová , narodený/á: 15.01.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 151, 071 01 Suché, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 15 099,608 m2 / 15 099,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Alojz Panoc , narodený/á: 20.02.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné č. 130, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 011,053 m2 / 43 011,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Panoc , narodený/á: 10.03.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Slezská 84/78, 747 27 Kobeřice, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 601,686 m2 / 8 601,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Panoc , narodený/á: 29.10.1930

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Antonína Dvořáka 122/22, 748 01 Hlučín, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 601,686 m2 / 8 601,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Pánocová , narodený/á: 12.06.1906

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 60, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,625 m2 / 2,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Berta Panocová , narodený/á: 01.01.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 69, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,625 m2 / 2,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Panocová , narodený/á: 23.10.1930

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 120, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,703 m2 / 1,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



PhDr. Martina Panocová , narodený/á: 15.03.1982

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 69, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 008,428 m2 / 43 008,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Miroslav Partička , narodený/á: 07.12.1966

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Partizánska č. 8, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 187,083 m2 / 8 187,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Pastirák , narodený/á: 29.07.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 141, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 18 179,364 m2 / 18 179,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Pastirák , narodený/á: 29.07.1917

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 20, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,348 m2 / 1,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Pastirak , narodený/á: 12.10.1925

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Dubova 6, 05601 Gelnica, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,277 m2 / 1,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavol Pastirák , narodený/á: 14.02.1961

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 290, 067 31 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 868,053 m2 / 5 868,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Tomáš Pastirák , narodený/á: 18.09.1950

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 331, 067 31 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 868,053 m2 / 5 868,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jana Pavlišinová , narodený/á: 02.06.1968

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Kukurelliho 1495/2, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 350,609 m2 / 11 350,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Verona Pekalova , narodený/á: 18.02.1956

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.109, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 627,811 m2 / 21 627,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viera Pekalova , narodený/á: 18.02.1956

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.109, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 165,992 m2 / 166,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Agáta Petrová , narodený/á: 06.02.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 124, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1 986,790 m2 / 1 986,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Petrová , narodený/á: 10.01.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Lúčna 2612/14, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 785,781 m2 / 12 785,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Oldřich Pleva , narodený/á: 18.11.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Gen. Janouška 2817/8, 702 00 Ostrava, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 4 300,843 m2 / 4 300,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Gabriela Pogáňová , narodený/á: 09.03.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 83, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 683,857 m2 / 11 683,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Michal Polacko , narodený/á: 27.04.1924

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Bradlanska 13, 845 45 Bratislava, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 793,804 m2 / 21 793,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavlina Polackova , narodený/á: 18.11.1941

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.94, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 850,840 m2 / 10 850,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavlina Polackova , narodený/á: 18.01.1941

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.94, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 25 933,373 m2 / 25 933,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Albert Polačko , narodený/á: 05.10.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 418, 956 36 Rybany, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 255,668 m2 / 21 255,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Blažej Polačko , narodený/á: 22.01.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Mierova 65, 06601 Brekov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 255,668 m2 / 21 255,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Maria Polakova , narodený/á: 13.06.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.34, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 20 064,141 m2 / 20 064,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marián Pouchan , narodený/á: 24.07.1965

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 84, 067 32 Vyšný Hrušov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 475,570 m2 / 5 475,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Milan Pouchan , narodený/á: 10.11.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 84, 067 32 Vyšný Hrušov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 448,624 m2 / 5 448,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Gabriela Pouchanová , narodený/á: 10.10.1957

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 84, 067 32 Vyšný Hrušov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 448,624 m2 / 5 448,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Pouchanová , narodený/á: 30.12.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Vyšný Hrušov 84, 067 32 Vyšný Hrušov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,348 m2 / 1,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Procová , narodený/á: 05.07.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 66, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 678,547 m2 / 21 678,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Vladimir Prochyra , narodený/á: 09.11.1955

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.68, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 011,053 m2 / 43 011,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viera Prochyrová , narodený/á: 12.09.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 68, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 082,127 m2 / 13 082,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavol Racko , narodený/á: 25.01.1954

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.46, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 011,053 m2 / 43 011,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Dušan Račko , narodený/á: 04.03.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sokolská 3239/6, 811 04 Bratislava-staré Mesto, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 011,053 m2 / 43 011,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Račková , narodený/á: 08.09.1960

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 46, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 792,453 m2 / 10 792,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Ridarská , narodený/á: 12.05.1919

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 97, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,264 m2 / 3,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Oľga Ridarská , narodený/á: 15.09.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 1, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 982,792 m2 / 26 982,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Andrej Ridarský , narodený/á: 07.03.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Třebičska 1841/15, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 259,047 m2 / 14 259,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mgr. Ján Ridarský , narodený/á: 01.11.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 97, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 14 259,047 m2 / 14 259,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Rajmund Ridarsky , narodený/á: 24.04.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.1, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 165,992 m2 / 166,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Rajmund Ridarsky , narodený/á: 24.03.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.1, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 202,947 m2 / 22 202,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Rajmund Richardský , narodený/á: 24.03.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 1, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viliam Rindzak , narodený/á: 04.07.1943

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.4, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 839,273 m2 / 10 839,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavlina Rindzakova , narodený/á: 21.06.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.135, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 425,625 m2 / 425,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavlína Rinzáková , narodený/á: 21.06.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Sc. 135, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 252,922 m2 / 21 252,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Maria Rogalova , narodený/á: 12.02.1963

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.121, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 16 140,948 m2 / 16 140,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Rujaková , narodený/á: 27.08.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 126, 067 41 Chlmec, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 649,767 m2 / 5 649,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Viera Rybárová , narodený/á: 04.03.1936

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. 29. Augusta č. 869/1, 085 01 Bardejov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 683,857 m2 / 11 683,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Vladimír Sakáč , narodený/á: 22.09.1964

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 242, 066 01 Kochanovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,535 m2 / 3,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jan Sinavsky , narodený/á: 03.09.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.99, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 844,414 m2 / 10 844,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Slávka Sitková , narodený/á: 03.02.1969

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Hrnčiarska 1702/2, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 337,992 m2 / 12 338,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jan Sivco , narodený/á: 03.06.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.10, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 368,939 m2 / 22 368,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Maria Sivcova , narodený/á: 16.06.1927

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.22, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 982,792 m2 / 26 982,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Andrej Sivčo , narodený/á: 24.09.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Pugačevová 1394/33, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 28,806 m2 / 28,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Ján Sivčo , narodený/á: 10.05.1959

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Pugačevová 1869/16, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 649,767 m2 / 5 649,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Sivčo , narodený/á: 08.06.1934

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 10, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Sivčo , narodený/á: 05.03.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Třebíčska 1844/23, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 434,041 m2 / 12 434,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Juraj Sivčo , narodený/á: 10.01.1941

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 92, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2 140,195 m2 / 2 140,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marcel Sivčo , narodený/á: 25.12.1953

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 128, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 434,041 m2 / 12 434,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Pavol Sivčo , narodený/á: 14.06.1924

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 89, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 58,644 m2 / 58,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Tomáš Sivčo , narodený/á: 19.06.1951

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Třebičská 1836/10, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 649,767 m2 / 5 649,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Sivčová , narodený/á: 08.01.1921

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 13, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2,058 m2 / 2,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Sivčová , narodený/á: 14.11.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 10, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 456,313 m2 / 7 456,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Sivčová , narodený/á: 12.03.1929

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 12, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Paulína Sivčová , narodený/á: 25.01.1931

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 128, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 12 434,041 m2 / 12 434,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Gabriela Sklenárová , narodený/á: 02.08.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 142, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 532,894 m2 / 13 532,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Sladkova , narodený/á: 11.09.1952

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.118, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 678,547 m2 / 21 678,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Sokolová , narodený/á: 29.05.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: J. Kráľa 728/5, 905 01 Senica, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 43 011,053 m2 / 43 011,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jolana Spakova , narodený/á: 06.03.1948

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.32, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 370,358 m2 / 22 370,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Staško , narodený/á: 26.10.1930

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 16, 06732 (ž Kristina), SR,

so spoluvlastníckym podielom: 93,641 m2 / 93,6 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Helena Stefancikova , narodený/á: 11.05.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.18, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 11 185,179 m2 / 11 185,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Sukeľová , narodený/á: 13.01.1960

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. Mierova č. 65, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 187,083 m2 / 8 187,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Veronika Svatušková , narodený/á: 02.02.1944

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Brestovska Čs 123/23, 06601 Brekov, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 255,668 m2 / 21 255,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Šalata , narodený/á: 17.03.1966

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 114, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 498,498 m2 / 21 498,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Jozef Šalata , narodený/á: 02.04.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 106, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 47 620,294 m2 / 47 620,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Šalata , narodený/á: 01.11.1927

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 106, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 3,193 m2 / 3,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Šalatová , narodený/á: 08.07.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 102, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 22 368,939 m2 / 22 368,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Šalatová , narodený/á: 08.08.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 102, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,419 m2 / 1,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Margita Šalatová , narodený/á: 30.01.1938

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 114, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 456,313 m2 / 7 456,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Verona Ševčíková , narodený/á: 09.03.1938

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Ul. 28. Října 2592/149, 702 00 Ostrava, ČR,

so spoluvlastníckym podielom: 8 601,686 m2 / 8 601,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Dušan Šinavský , narodený/á: 24.07.1964

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 99, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 762,972 m2 / 5 763,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Alojz Škurka , narodený/á: 24.04.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Vihorlatska 625, 072 22 Strážske, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 016,281 m2 / 5 016,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Blažej Škurka , narodený/á: 20.09.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Laborecká 1849/5, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 016,281 m2 / 5 016,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ján Škurka , narodený/á: 22.03.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 203, 066 01 Kochanovce, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 7 148,027 m2 / 7 148,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Anna Škurková , narodený/á: 07.02.1921

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 95, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 0,780 m2 / 0,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mgr. Regina Šuliková , narodený/á: 18.09.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné 115, 067 32 Rovné, MG,

so spoluvlastníckym podielom: 20 039,417 m2 / 20 039,4 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Marián Teminský , narodený/á: 22.04.1967

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 153, 06732 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 15 630,196 m2 / 15 630,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Štefan Teminský , narodený/á: 26.09.1940

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 48, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Verona Tichá , narodený/á: 22.03.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 137, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 32 144,927 m2 / 32 144,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Alojz Tovarňák , narodený/á: 28.02.1949

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 105, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 1,987 m2 / 2,0 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Tovarnak , narodený/á: 16.02.1935

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.33, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 10 839,273 m2 / 10 839,3 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Michal Tovarňák , narodený/á: 16.11.1987

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 105, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 13 639,664 m2 / 13 639,7 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Radoslav Tovarňák , narodený/á: 23.05.1975

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 62, 067 31 Veľopolie, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 2 501,867 m2 / 2 501,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jozef Trescak , narodený/á: 21.09.1945

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné s.9, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 26 982,792 m2 / 26 982,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Albert Treščák , narodený/á: 16.03.1946

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Trebíčska 1844/23, 066 01 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 15 702,218 m2 / 15 702,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Ing. Viliam Treščák , narodený/á: 15.06.1958

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Rovné Čs. 17, 067 32 Rovné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 33 327,784 m2 / 33 327,8 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jolana Vaďaková , narodený/á: 12.10.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Iljikčana 719/26, 066 01 Humenné , SR,

so spoluvlastníckym podielom: 42 907,902 m2 / 42 907,9 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jolana Vaďaková , narodený/á: 12.06.1939

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: Humenné, 06601 Humenné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 103,151 m2 / 103,2 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Mária Vološinová , narodený/á: 19.09.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 151, 067 31 Udavské, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 5 868,053 m2 / 5 868,1 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.



Jolana Žáková , narodený/á: 25.09.1947

Splnomocnenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné, Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
Na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva:

splnomocňujem:

ako podielnik pozemkového spoločenstva: Urbariát, pozemkové spoločenstvo  Rovné
trvale bytom: č. 100, 067 32 Rovné, SR,

so spoluvlastníckym podielom: 21 678,547 m2 / 21 678,5 hlasy,

Toto splnomocnenie vydávam:

 - jednorázovo na valné zhromaždenie konané dňa ...............
 - na dobu určitú do:..............
 - na dobu neurčitú:..............

Dňa: ...................................... V ............................................

......................................................                                    ............................................
Podpis podielnika                                                          Podpis splmomocneného zástupcu

 - Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné v zastúpení predsedu
 - Inú osobu:

Meno:..................................... dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
 - k zastupovaniu na Valnom zhromaždení Urbariátu, pozemkového spoločenstva Rovné
 - na ostatné práva a povinnosti v zmysle zmluvy o založení spoločenstva
 - na preberanie podielov (len fyzickú osobu)

Vyplnené splnomocnenie Vás žiadame zaslať na adresu:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Rovné 141, 067 32 Vyšný Hrušov
alebo doručiť splmomocnenému.

Informácie na:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rovné
Ján Pastirák, 067 32 Rovné č.s.141, tel.: 0905 786 133, e-mail: obecrovne@rovne.eu,
sanicar@stonline.sk

 * Nehodiace sa prečiarknite
V prípade trvalého splnomocnenia na dobu neurčitú, splnomocnenia na dobu určitú alebo splnomocnenia na
preberanie podielov je potrebný úradne overený podpis.
Splnomocnenie je možné kedykoľvek odvolať, o čom splnomocniteľ (podielnik) bezodkladne upovedomí poz.
spoločenstvo, inak spoločenstvo neberie zodpovednosť za neoprávnené hlasovania na valnom zhromaždení.


