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Urbárska spoločnosť STUPAVA informuje o konaní výročnej členskej 
schôdze, ktorá sa bude konať dňa 20.4.2012 o 17,00 hod. v budove MKIC na 

Agátovej ul. v Stupave.
Týmto článkom by sme sa chceli 
prihovoriť občanom „ urbárnikom 
US Stupava  “ a dať tak do povedo-
mia konanie tohtoročnej členskej 
schôdze, aby si urobili čas na stret-
nutie, ktoré sa koná raz za rok. Je 
potrebné si uvedomiť, že o svoj 
majetok by sa mali predovšetkým 
starať všetci, ktorí vlastnia podiely z 
lesov, pasienkov a  vodných plôch, 
zlúčených v tejto forme spoločenstva 
a nenechať to na rozhodovaní len úz-
keho kruhu občanov – výboru spoločnosti. Vzhľadom na to, 
že naše spoločenstvo je bez právnej subjektivity majú všetci 
spoločníci rovnaké práva a povinnosti a teda konajú rovno-
cenne za spoločenstvo.

Naša spoločnosť prešla od svojho počiatku až do teraz veľkými 
zmenami. Od čias Márie Terézie / Rakúska-Uhorska, cez ob-
dobie pred a po prvej svetovej vojne, taktiež obdobie v 20 až 
30-tich rokov minulého storočia, kedy bola veľká hospodár-
ska kríza a obdobie pred druhou svetovou vojnou, keď naše 
spoločenstvo získalo kúpou od vtedajšieho pána grófa Ľudevíta 
Karolyiho „ lesný objekt DUBNÍK “ a sprostredkovanou vý-
menou „ les KRČE-KRČICE “ od urbárskej obce Záhorská 
Bystrica. Uvedený lesný porast DUBNÍK sa nachádza nad 
bývalým Štátnym rybárstvom od strelnice, až po cestu na 
Borinku a pamätajú si ho ešte starší urbárnici, ktorý tento les 
chodili vysádzať. Lesný porast KRČE-KRČICE sa nachádza 
nad Lingrábami v k.ú. Borinka. Práve tieto dva lesné porasty 
sú predmetom súdneho vysporiadania, pretože boli v roku 1958 
odovzdané krajskej správe lesov Bratislava ( do rúk štátu ) a 
po roku 1990 neboli prinavrátené. Nakoľko doterajšie kroky 
zo strany bývalého vedenia US Stupava neboli postačujúce, je 
potrebné to doriešiť, ako jeden zo závažných krokov.
 
Pre každé takéto spoločenstvo je predpísaná aj starostlivosť 
o lesné porasty, čo v našom prípade predstavuje ročnú 
ťažbu cca. 1.500 m3 drevnej hmoty, plánované prebierky 

a prípadné spracovanie kalam-
ity. Toto je nosná činnosť našej 
urbárskej spoločnosti, ktorá tvorí 
hlavný príjem a teda je potreb-
né vždy dôkladne zvážiť, koľko 
a akým spôso-bom bude ťažba 
zabezpečená. Na jednej strane je to 
čo najväčšia efektivita – fi nančný 
prínos pre chod spoločnosti a na 
druhej strane zabezpečenie potrieb 
občanov-urbárnikom palivovým 
drevom, podľa výšky podielov. Tu 

sa nám podarilo sprehľadniť spôsoby ťažby, príjem fi nancií a 
čiastočne uspokojiť ľudí palivovým drevom.

Našou snahou je vytvoriť také zdroje, aby každý urbárnik mal 
nárok na fi nančné dividendy, prípadne  palivové drevo podľa 
toho, aký má podiel.

Veríme, že si nájdete čas a prídete sa informovať v akom stave 
je váš majetok. Prosíme vás o účasť v čo najväčšom  počte, aby 
schôdza bola uznášaniaschopná. 
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