
Súhrnná zápisnica z čiastkových  
valných zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava, konaných dňa 23. 11. 2018 

a 19.12.2018. 
_______________________________________________________________________________ 

Na základe spočítania hlasov z čiastkových valných zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva 

Stupava, konaných dňa 23. 11. 2018 a 19.12.2018 boli schválené nasledovné uznesenia k jednotlivým bodom 

programu valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava. 

K spojeným bodom programu Návrh na schválenie nového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve 

a Návrhu na nové znenie Stanov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava bolo schválené nasledovné 

uznesenie: 

     Uznesenie č.1 

,,Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava schváľuje nové znenie Zmluvy 

o pozemkovom spoločenstve ku dňu 23.11.2018 a nové znenie stanov Urbárskeho pozemkového 

spoločenstva Stupava ku dňu 23.11.2018.“ 

Hlasovanie: proti: 0 hlasov, zdržal sa: 46,11, za: 2462,14 z celkového počtu hlasov 3793,85 všetkých hlasov 

Urbárskeho pozemkového spoločenstva čo predstavuje 64,90%. 

 

K bodu programu Voľba členov výboru a dozornej rady UPS Stupava pre ďalšie obdobie bolo schválené 

nasledovné uznesenie: 

     Uznesenie č.2 

,,Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava schváľuje za členov výboru  

Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava nasledovných členov: 

Anna Majtanová  

Stanislav Polák  

Mesto Stupava v zastúpení Ing. Marek Petráš  

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava schváľuje za členov dozornej rady  

Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava nasledovných členov: 

Ivan Vanek 

Zuzana Tomeková 

Ján Zárecký“ 

Hlasovanie za člena výboru – p. Annu Majtanovú: proti – 46,11 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov, za 1797,63 hlasov 

z celkového počtu hlasov 3129,64 bez hlasov Slovenského pozemkového fondu a hlasov nezistených vlastníkov, 

čo predstavuje 57,44%.   

Hlasovanie za člena výboru p.Stanislava Poláka:  proti –12,41 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov, za 1831,63  hlasov 

z celkového počtu hlasov 3129,64 bez hlasov Slovenského pozemkového fondu a hlasov nezistených vlastníkov, 

čo predstavuje 58,52%.  .   

Hlasovanie za Mesto Stupava, v zastúpení  p. Marek Petráš, Proti – 253,25 hlasov, zdržal sa – 21,44 hlasov, za 

1569,35 hlasov z celkového počtu hlasov 3129,64 bez hlasov Slovenského pozemkového fondu a hlasov 

nezistených vlastníkov, čo predstavuje 50,14%.  .   



Hlasovanie o členoch dozornej rady v zložení: Ivan Vanek, Zuzana Tomeková, Ján Zárecký: proti – 54,89 hlasov, 

zdržal sa – 0 hlasov, za 1789,15  hlasov z celkového počtu 3129,64 bez hlasov Slovenského pozemkového fondu 

a hlasov nezistených vlastníkov, čo predstavuje 57,17%.  .   

K bodu programu Schválenie odmien za výkon funkcie členom výboru a dozornej rady bolo schválené 

nasledovné uznesenie: 

     Uznesenie č.3 

,,Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava schváľuje odmenu členom výboru 

200 Eur/mesiac a odmenu členom dozornej rady 30 Eur/mesiac, ako aj mimoriadnej odmeny za doterajšiu 

činnosť p. Majtanovej  1500 Eur a 1000 Eur p. Polákovi.“ 

Hlasovanie: proti – 64,9 hlasov, zdržal sa – 102,15 hlasov, za 1676,99 hlasov z celkového počtu hlasov 3129,64 

bez hlasov Slovenského pozemkového fondu a hlasov nezistených vlastníkov, čo predstavuje 53,58%.  .   

K bodu programu Schválenie minimálnej ceny za prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Urbárskeho 

pozemkového spoločenstva Stupava na ďaľšie obdobie, z dôvodu ukončenia všetkých zmlúv k 1.5.2018, 

v zmysle novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov bolo schválené nasledovné uznesenie: 

     Uznesenie č.4 

,,Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava schváľuje minimálnu cenu za 

prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava na ďaľšie 

obdobie vo výške 0,01 eur za každý prenajatý m2 poľnohospodárskej pôdy na 1 rok nájmu.“ 

Hlasovanie: Proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov, za 1844,04  hlasov z celkového počtu hlasov 3129,64 bez 

hlasov Slovenského pozemkového fondu a hlasov nezistených vlastníkov, čo predstavuje 58,92%.  .   

 

Za správnosť: 

 

 

______________________ 

Anna Majtanová – člen výboru 

 

 

______________________ 

Stanislav Polák – člen výboru 

 

 

______________________ 

Marek Petráš – člen výboru 


