
  

 

Z á p i s n i c a 
 

z riadneho valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava, konaného dňa 2. 

12. 2016 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave. 

 

Prítomní : 

           dozorná rada : Ing. Stanislav Polák - predseda 

                                   Ing. Ivan Vanek -     člen 

                                   Mário Mlynárik -         člen 

            

            výbor :           Ing. Peter Balog – predseda 

                                   Anna Majtanová – podpredseda 

                                  Marián Mader - člen 

                                  JUDr. Milan  Lachkovič -   člen 

                                  Zuzana Tomeková – člen 

 

     prezentačný technik: Ing. Jaroslav Majtan 

           ostatní prítomní členovia spoločnosti podľa prezenčnej listiny. 

  

      Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava  (ďalej len „urbárske spoločen-

stvo“) bolo zvolané na 17.00 hod. Prezentácia sa začala o 16:00 hod. a vykonávali ju členovia výboru 

spoločnosti, členovia dozornej rady a poverení členovia spoločenstva, pričom prítomným členom spo-

ločnosti boli súčasne odovzdané ich hlasovacie kartičky. Valné zhromaždenie riadil predseda  spoloč-

nosti  Ing. Peter Balog. Prezentačný technik priebežne sčítaval hlasy prítomných členov.  

Valné zhromaždenie sa začalo o 17.20 hod. Prezentácia členov bola ukončená o 18.10 hodine. 

Ing. Balog pripomenul, že urbárske spoločenstvo prešlo na právnu subjektivivu v roku 2013, čo bolo 

potvrdené na valnom zhromaždeni 25.10.2013 a registrácia spoločenstva s právnou subjektivitou bola  

vykonaná dňa 7.1.2014 na Okresnom úrade v Malackách , odbor lesného hospodárstva. 

Pred oficiálnym  otvorením Valného zhromaždenia  predseda  poskytol praktické informácie 

o štruktúre vlastníckych listov, na ktorých je zapísaný majetok urbárskeho spoločenstva /lesy, pasien-

ky, vodné plochy, orná pôda, ostatné/. Konštatoval, že pri prevode podielov z knižných vložiek na 

listy vlastníctva vznikli nezrovnalosti,  ktoré sa postupne dávajú do poriadku. 

Ďalej Ing. Balog informoval, že v roku 2014 Urbárske pozemkové spoločenstvo dalo vypracovať po-

zemkový audit  stavu majetku spoločenstva od roku 1896 so zámerom zistiť aké zmeny nastali 

v majetku spoločnosti od uvedeného roku po súčasnosť. 

P. Majtanová vyzvala znovu prítomných, aby si skontrolovali zoznamy neprededeného majetku 

a intenzívnejšie  sa zaujímali  o svoj majetok. Upozornila znovu, že nízky počet prítomných  môže 

spôsobiť, že schôdza nebude uznášaniaschopná, v dôsledku čoho nemôžeme prijímať závažnejšie  

rozhodnutia alebo zmeny v hospodárení s majetkom. Znalecký posudok na pasienky nie je dokončený. 

 

1. Otvorenie 

 

Predseda Ing. Balog  o 17.30 hod. privítal členov urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava. 

Predseda spoločnosti upozornil členov, že kancelária Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava 

sa presťahovala z Hlavnej 9 – Požiarna zbrojnica, na  Agátovú ulicu do Mestského kultúrneho stredi-

ska. Stránkové dni sú v nezmenenom čase. Každý párny pondelok od 17. do 19. hod. Webová stránka 

urbárskeho spoločenstva je stále prístupná a aktualizovaná.  /potrebné informácie pre členov urbár-



  

skeho pozemkového  spoločenstva sú na vebovej stránke www.urbarstupava.sk/  Takže všetky in-

formácie je možné si prečítať na tejto stránke. 

Pre naše spoločenstvo je lesný hospodár p. Daubner. Je zodpovedný za dodržiavanie lesných hospo-

dárskych plánov a všetky úkony s tým spojené. 

Advokátska kancelária Consilior Iuris, ktorej zástupcom je JUDr. Dupkala,  spolupracuje s nami 

v právnickych záležitostiach. 

Keď sme sa stali spoločenstvom s právnou subjektivitou, vykonali sme niektoré kontroly.  Vykonali 

sme vnútornú ekonomickú kontrolu, dali sme vykonať pozemkový audit na všetky zmeny od r. 1896 

do 2013. 

Ďalej bol vykonaný právny audit,  súbežne s tým sme nechali vykonať znalecký posudok na všetky 

lesy a zvlásť bol vykonaný znalecký posudok na Dubník. Taktiež boli urobené úkony k  vykonaniu 

znaleckého posudku na trvalé  trávne porasty a ostatné plochy. Tento znalecký posudok ešte nie je 

ukončený. 

2. Schválenie programu. 

 

 Ing.  Balog oboznámil prítomných členov s nasledovným upraveným návrhom programu 

schôdze : 

 

   1. Otvorenie. 

   2. Schválenie programu. 

   3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice. 

   4. Kontrola Uznesení z predošlého valného zhromaždenia UPS Stupava  z r. 2015 

   5. Správa o činnosti spoločenstva od predchádzajúceho valného zhromaždenia   

   6. Správa o majetku a ekonomickej činnosti spoločenstva za rok 2015 

   7. Správa o hospodárení v urbárskych lesoch r. 2015 

   8.  Správa dozornej rady 

   9.  Schválenie ročnej závierky za rok 2015 

  10. Právny audit spoločenstva – informácia o výsledkoch 

  11. Návrh na rozdelenie zisku /dividend/  dosiahnutého v hospodárskom roku 2015 

  12. Prevod podielov členov spoločenstva 

  13. Voľba členov výboru a dozornej rady UPS Stupava pre ďalšie obdobie 

  14. Rôzne 

  15. Diskusia 

 16. Návrh a schválenie uznesení 

 17. Záver 

 

Výbor spoločenstva každoročne pred konaním valného zhromaždenia aktualizuje členskú základňu.  

Vyhotovuje  zoznamy počtu podielov žijúcich vlastníkov a vlastník SPF, počet podielov vlastníkov 

v správe SPF, počet podielov zomrelých vlastníkov, počet podielov nezistených vlastníkov. Eviduje-

me nového vlastníka – Slovenská republika. 

Zoznamy členov podľa uvedených kritérií boli v papierovej podobe predložené členskej základni, aby 

sa členovia  zaujímali o  neprededené podiely v správe SPF a zomrelých.  

 

Prezentácia bola 1. raz ukončená o 17.59 hod.  Z celkového počtu 2825,25 hlasov (bez SPF) bolo prí-

tomných 1459,41 hlasov, pričom sa dosiahla 51,64 % prítomnosť členov podľa vlastníckych podielov. 

V čase 18.10 hod. prišlo k zvýšeniu prítomných podľa prezenčnej listiny na l533,49 

hlasov, t.j. 54,26 % prítomných  členov podľa vlastníckych podielov, uviedol predseda návrhovej 

a mandátnej komisie p. Milan Brezovský. 

 

http://www.urbarstupava.sk/


  

Predseda  dal hlasovať za predložený návrh programu. 

 

Hlasovanie: 

 

Proti:  Igor Maroš -  počet hlasov 7,02

Zdržal sa:  p. Kubovič Jozef – počet hlasov  109 

                   p. Kovačovský František -  počet hlasov 4,18 

                   p. Štefan Stankovský – počet hlasov 8,04 

 

Za hlasovalo: ostatní 

 

Program  valným zhromaždením bol schválený. 

 

Predseda komisie p. Milan Brezovský  konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je  uznáša-

niaschopné. 

 

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
 

Predseda predkladá návrh na zloženie  mandátnej a návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice : 

Návrhová a mandátna komisia v zložení:  Brezovský Milan - predseda 

                                                                   Siváková Oľga 

                                                                   Ing. Igor Maroš 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Daniela Grambličková 

                                                        Ing.  Ján Stankovský   

Hlasovanie: 

 Proti: nikto 

Zdržal sa: Buchta Marián 5,02 počet hlasov 

Za hlasovalo: ostatní                                     

Predseda Balog konštatoval, že zloženie návrhovej a mandátovej komisie a overovatelia zápisni-

ce bolo schválené. 

 

4.  Kontrola uznesení z predošlého valného zhromaždenia UPS Stupava 

2015 

 

     Zadané úlohy na poslednom VZ: 

1. VZ UPS Stupava rozhodlo dňa 6. 11. 2015, že UPS Stupava uskutoční právne kroky vo ve-

ciach uzatvorených zmluvných vzťahov Urbárskej spoločnosti Stupava a Urbárskej spoločnos-

ti v Stupave, ktoré sa budú týkať ukončenia tých zmluvných vzťahov, ktoré sú pre UPS Stupa-

va a jeho členov nevýhodné, vrátane možného iniciovania súdnych konaní, týkajúcich sa ne-

platností zmluvných vzťahov. Preto Valné zhromaždenie ukladá výboru UPS Stupava, aby 

uskutočnil tieto právne kroky a na ich vykonanie splnomocnil advokátsku kanceláriu.   

SPLNENÉ 



  

2. Valné zhromaždenie UPS Stupava rozhodlo, že UPS Stupava preskúma platnosť všetkých 

prevodov spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti od 1. 1. 2013, z hľadiska  ich 

súladu s platnými právnymi predpismi, so zmluvou o pozemkovom spoločenstve a stanovami 

UPS Stupava.  

Preto Valné zhromaždenie ukladá výboru UPS Stupava, aby uskutočnil  uvedené právne kroky 

/zmluvy/a na ich vykonanie splnomocnil advokátsku kanceláriu, ktorá bude splnomocnená na 

podanie žalôb a zastupovanie v súdnych konaniach. SPLNENÉ 

 

3. Ďalej Valné zhromaždenie UPS Stupava rozhodlo, že UPS Stupava obstará vypracovanie zna-

leckých   posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty spoločnej nehnuteľnosti, ako sú pasien-

ky, lesy,  za účelom stanovenia  hodnoty spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľ-

nosti. Preto Valné zhromaždenie ukladá výboru UPS Stupava, aby obstaral vyhotovenie zna-

leckých posudkov.  SPLNENÉ   

 

Advokátska kancelária posúdila všetky uzavreté zmluvy od r. 1992. Zmluvy, ktoré nespĺňajú 

zákonom stanovené podmienky je možné riešiť mimosúdnou dohodou alebo podaním žaloby, 

o čom musí rozhodnúť valné zhromaždenie .  

 

4. Valné zhromaždenie UPS Stupava rozhodlo, že výbor UPS Stupava je v mene spoluvlastníkov 

spoločnej nehnuteľnosti oprávnený uzatvárať nájomné zmluvy na všetky pozemky tvoriace 

spoločnú nehnuteľnosť s dobou nájmu maximálne na 5 rokov. 

 

Výbor UPS nechal urobiť výberové konanie na prenájom pasienkov a ornej pôdy, zozbierali 

sme ponuky avšak žiadne zmluvy neboli ešte podpísané. Rozhodnutie  o podpise je vecou val-

ného zhromaždenia. SPLNENÉ 

 

Schválenie kontroly uznesení z predošlého valného zhromaždenia UPS Stupava 2015 

Hlasovanie 

Proti: Jozef Kubovič 109 hlasov 

Zdržali sa: p. Kovačovský, počet hlasov  4,18 a p. Kováč Andrej počet hlasov 50 

Za hlasovali: ostatní 

Kontrola uznesení bola schválená. 

 

5. Správa o činnosti spoločenstva od predchádzajúceho VZ 

6. Správa o majetku a ekonomickej činnosti za rok 2015 

  
Referovala pani Majtanová 

Viď zvukový záznam: čas na zvukovom zázname 1,17 hod. 

Správa o činnosti spoločenstva a Správa o hospodárení za rok 2015 je v prílohe zápisnice. Ur-

bárske pozemkové spoločenstvo sa  stalo od 1.2.2016 platiteľom  dane z pridanej hodnoty. 

    

 



  

7. Správa o hospodárení v urbárskych lesoch za rok 2015 

 

Referoval pán Daubner – lesný hospodár 

Ťažba v r. 2015. V tomto roku sa vyťažilo 2 255 m3 dreva na ploche 13,47 ha. Vyťažené plochy treba 

zalesniť do dvoch rokov. Počíta sa  s prirodzeným zalesnením týchto plôch.  V posledných rokoch sa 

však prirodzenému zalesneniu nedarí, pretože lesná zver ničí tieto mladé porasty. Naplánovali sme 

financie na pestevnú činnosť. Ťažobná činnosť v lesoch sa naplánuje v blízkej budúcnosti. 

Plnenie ťažby dreva v uplynulom desaťročí:   

- naplánované 14 542 m3 

- vyťažené 14 340 m3 

- rozdiel cca 200 m3 

Otázka od p. Kuboviča: 

Podľa čoho sa v lesných porastoch robí rubná ťažba? 

Odpoveď: Robila sa podľa  LHP. 

Diskusia p. Kubovič – p. Balog zvukový záznam čas 1,53 min.  

 

8. Správa dozornej rady 
 

Ing. Polák, predseda dozornej rady,  podrobne informoval o stave financií.  

Dozorná rada UPS vykonala kontrolu hospodárenia za rok 2015 po stránke finančnej a organizačnej 

na svojom zasadnutí dňa 2.12.2016 a konštatuje: 

 

Účtovníctvo US je vedené v zmysle platných zásad účtovania platných pre organizácie s právnou sub-

jektivitou. Dozorná rada preverila účtovné doklady, nakladanie s finančnými prostriedkami ako aj 

oprávnenosť bežných výdavkov.  V zmysle uznesení na valnom zhromaždení dňa  6.11.2015 boli za-

bezpečované plnenia  pre  stanovenie ocenenia  všeobecnej hodnoty spoločnej nehnuteľnosti  , boli 

podané žaloby na neoprávnené užívanie spoločného majetku, vrátane vydania bezdôvodného oboha-

tenia . Bol vykonaný právny audit od uplatnenia nároku  na  vydanie spoločnej nehnuteľnosti do našej 

správy. Na základe plnenia  uznesení z valného zhromaždenia  boli uvoľnené prostriedky na  vyššie 

uvedené činnosti.  Prevádzkové náklady spojené s hospodárskou činnosťou  UPS  boli v zmysle roz-

hodnutí predsedu a výboru UPS . Pozemkové spoločenstvo  účtuje v systéme podvojného účtovníctva, 

ktoré je zabezpečované externou spoločnosťou. 

Daňové priznanie bolo podané v zákonom stanovenej lehote, pričom  boli splnené daňové povinnosti. 

 

 

Výsledky hospodárenia sú nasledovné: 

 

Stav majetku k 31.12.2015  celkom 125.563,30 Eur 

Z toho na účte je 121.300,29 Eur 

V pokladni je 4.263,01 Eur 

Príjmy za rok 2015 boli   73.086,- Eur 

Z toho predaj drevnej hmoty 67.146,- Eur 

Príjem z prenájmov je 4.081,- Eur 

Výnos z úrokov 1859,- Eur 

 

 



  

Výdavky za rok 2015  51.833,-  Eur tieto sa skladajú zo: 

 

Služieb, spotreby materiálu vrátane rezervy na pestovnú činnosť  lesa pre budúce obdobia  ako náklad  

vo výške 11.504,- Eur 

Cestovné 3.289,- Eur 

Reprezentačný fond 37,- Eur 

Ostatné služby 32.958,- Eur 

Z toho, tak ako bolo prednesené v hospodárskej správe je táto suma rozčlenená na jednotlivé výdavky, 

ktoré už p. Majtanová podrobne  prezentovala. 

 

Z  uvedených výsledkov hospodárenia za rok 2015 vyplýva,  že pred zdanením dosiahla UPS  výsle-

dok  vo výške 21.253,- Eur. Bola uplatnená odpočítateľná položka umorenia z predchádzajúceho roku 

2014 vo výške 2461 €. Daň z príjmov predstavuje výšku 3947 €.. Výsledok hospodárenia po zdanení 

je vo výške 17.306,- Eur 

 

Dozorná rada konštatuje, že  hospodárenie UPS je realizované v súlade so zákonom 97/2013 Z.z. 

a doporučuje valnému zhromaždeniu výsledky hospodárenia za rok 2015 schváliť. Navrhuje vyplatiť 

dividendy na základe výsledkov hospodárenia  50.000.- Eur . 

 

 

9. Schválenie ročnej závierky za rok 2015 

Diskusia k hospodárskemu výsledku  /viď zvukový záznam  čas 2.04:43/ 

Hlasovanie: 

Proti:  p. Kubovič 109 hlasov 

Zdržal sa: nikto 

Za hlasoval: všetci ostatní 

Ročná závierka hospodárenia za rok 2015 bola schválená. 

 

10.  Právny audit spoločenstva  - informácia o výsledkoch 

Referoval JUDr. Dupkala 

     viď zvukový záznam: 

                 Čas na zázname: 2.17 hod. 

Právna kancelária riešila úlohy, ktoré vyplynuli z uznesenia č. 1,  z VZ UPS zo dňa 6.11.2015. 

Riešili sa nasledovné problémy: 

V minulosti sa uzatvárali zmluvy, o ktorých nerozhodovali o svojom vlastníctve vlastníci, ale 

štatutárni zástupcovia, dokonca osoby, ktoré neboli ani štatutári. Je to vážny nedostatok. 

1. Problém nájomných zmlúv so spoločnosťou  First Farm Stupava. Tieto zmluvy boli ukon-

čené. 



  

2. Problém nájomných zmlúv so spoločnosťou  P.T.D. 303, s.r.o. Prebehlo rokovanie ohľa-

dom možného mimosúdneho usporiadania vzťahov, ku ktorému však nedošlo. Súčasný 

konateľ spoločnosti Ing. Petráš nemá záujem o žiadnu dohodu, pričom má za to, že ná-

jomná zmluva je platná. V tejto veci je potrebné, aby urbárnici rozhodli, či vo veci podať 

žalobu alebo nie.   

4.  Problém  medzi   TATRA UNITED CORPORATION, a.s.   a Ing. Dianou Tóthovou, týka-

júci sa vzťahu  k nehnuteľnostiam. Bol vypracovaný znalecký posudok na určenie hodnoty 

nájmu za obdobie od uzavretia zmluvy do 31.3.2016, na základe čoho boli vypracované 

dohody o urovnaní. Je na rozhodnutí urbárnikov, či sa pôjde do mimosúdneho rokovania 

alebo do podania žaloby  pričom advokátska kancelária navrhuje začatie mimosúdneho 

rokovania.  

 

5.  Problém vydržania pozemku pod bytovkou, parc. čísla  3768/1, 3768/35, 3768/36. Tieto 

parcely boli dané do nájmu, a potom zvláštnym spôsobom vydržané. (Pastýrňa/. Je po-

trebné, aby urbárnici odhlasovali podanie žaloby, prípadne oznámiť vlastníkom skutkový 

stav a tým zastaviť plynutie lehoty na vydržanie a s tým súvisiaca dobromyselnosť.  

6.  Pozemky v užívaní Mesta Stupava. V tejto súvislosti vyjasniť vzťah medzi Mestom Stupa-

va a  UPS Stupava. Bolo by potrebné vyhotoviť geometrické plány za účelom skutkového 

vymedzenia užívania zo strany mesta Stupava, čo si však vyžiada značné investície 

a následne je možné začať jednanie s mestom Stupava, ktoré je však zároveň aj urbárni-

kom. 

7.  Prevody podielov v spoločenstve. Vyskytujú sa prípady prevodov, ktoré nie sú v súlade so 

zákonom a internými smernicami UPS. 

8.  Riešenie uskladnenia vrakov a motorových vozidiel na Kalinčiakovej ulici. Je snaha prob-

lém riešiť dohodou. 

 

11. Návrh na rozdelenie zisku formou dividend,  dosiahnutého v r. 

2015. 

Suma na rozdelenie 50 000,- Eur. 

Hlasovanie: 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

Za hlasovali: všetci 

Na vyplatenie dividend bola jednohlasne odhlasovaná suma 50 000,- Eur. 

 

          12. Prevod podielov členov spoločenstva 

viď zvukový záznam, čas na zázname:  2.50 hod. 



  

Prešetriť zákonnosť prevodov podielov na Ing. Andreja Kováča. Riešiť bude právna kancelá-

ria. 

Ing. Rudolf Vaco ponúka na predaj svoj podiel por. č. 325. Má 4 podiely. Návrh ceny za jeden 

podiel  je 1100,- Eur.  

 

13. Voľba členov výboru a dozornej rady UPS Stupava pre ďalšie 

obdobie 

viď zvukový záznam, čas na zázname: 3.30 

Budúci rok 7. 1. 2017 končí volebné obdobie terajšieho výboru. Ing. Balog poďakoval členom 

výboru a členom dozornej rady  a p. Majtanovi , p. Daubnerovi, p. Brezovském , právnikom 

a všetkým za  spoluprácu a vykonanú prácu. Ing. Balog oslovil všetkých členov, aby sa pri-

hlásili, kto by mohol vykonávať prácu vo výbore. Navrhol p. Majtanovú, aby pokračovala ako 

podpredseda výboru so svojim druhom činnosti, ktorú doteraz pre spoločnosť vykonávala. 

Pokiaľ sa nezvolí nový výbor,  budeme musieť preniesť  riadenie spoločnosti na Okresný úrad 

do Malaciek, informoval Ing. Balog. 

P. Brezovský navrhol, aby sa predlžil mandát pôvodnému výboru max. na pol roka do 30. 6. 

2017. 

            V tomto období pripraviť kandidátku nového výboru a dozornej  rady. P. Balog nesúhlasil  

s týmto   návrhom predĺženia, nekandiduje na ďalšie obdobie.  

P. Brezovský navrhol, aby Ing. Polák na pol roka dočasne prevzal funkciu predsedu, aby sa 

predišlo tomu, aby sme nemuseli odovzdať právomoci Okresnému úradu do Malaciek. 

Ing. Balog navrhol krízové riešenie: Ing. Poláka  - štatutárny zástupca, p. Majtanová – tajom-

ník, účtovnícke služby, p. Mader Marián – člen výboru. 

 

 14. Rôzne a 15. Diskusia 

viď zvukový záznam, čas na zázname 4.30.  

- Diskutoval p. Kováč A., Ing., Polák, p. Majtanová. Diskutoval sa problém prenájmu ornej 

pôdy spoločnosti First Farm.  

- Ďalej p. Majtanová informovala o záujme nám neznámej spoločnosti,  je to spoločnosť slo-

venská,  kde je spoločníkom  firma so sídlom v Londýne, domnievame sa , že je to schránko-

vá firma, ktorá vznikla v lete 2016.  Ponuka prišla v deň konania valného zhromaždenia. Ne-

máme žiadne informácie o štruktúre tejto firmy. 

- P. Balog   a p. Rigler informoval, že treba sa zúčastniť valného zhromaždenia Poľovníckeho 

združenia  Stupava. 

Odmeňovanie výboru USP a členov dozornej rady – smernica na odmeňovanie, info. Ing. Ba-

log 



  

     -  členov výboru UPS, predseda, podpredseda, tajomník a členovia výboru  10,- Eur/hod. 

     -  dozorná rada: predseda,  člen dozornej rady 10,- Eur,-/hod. 

Ostatné nešpecifikované činnosti: napr,. dozor pri ťažbe dreva, hasišské hliadky, kontrola v 

teréne   7,- Eur/hod.    

Členom výboru a dozornej rady pri výkone ich činnosti prislúcha cestovná náhrada v zmysle 

platných predpisov. Za používanie mobilného telefónu  prináleži predsedovi UPS paušálna 

náhrada 20,- Eur/mesiac. Odmena môže byť priznaná na základe dohody o vykonaní práce. 

Vykonaný rozsah práce nesmie presahovať  350 hodín za rok. Odmeny je možné vyčísliť 

a vyplatiť až po predložení výkazu práce.                

 

16. Návrh a schválenie uznesení 

 

1. Uznesenie – VZ UPS  Stupava rozhodlo, aby výbor v súčinnosti s právnou kanceláriou, 

ktorá zastupuje UPS Stupava dorokoval s uvedenými nájomníkmi a spoločnosťami, ktoré 

boli vyšpecifikované v právnej analýze. Výsledky a návrhy tohto rokovania predloží,  na 

nasledujúcom VZ,  na ktorom sa rozhodne, aký bude ďalší  postup.            

Hlasovanie:  Za :  všetci, mimo J. Kuboviča 

                        Proti: nikto 

                        Zdržali sa:   p. Kubovič. 109 hlasov  

2. Uznesenie – VZ UPS Stupava berie na vedomie správu o činnosti UPS od predchádzajú-

ceho VZ,  správu o majetku a ekonomickej činnosti UPS za rok 2015, správu 

o hospodárení v urbárskych lesoch za rok 2015, správu dozornej rady za rok 2015. 

Valné zhromaždenie schvaľuje:   

- ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015 

- vyplatenie dividend vo výške 50.000,- Eur, s tým, že poveruje výbor UPS vyplatiť divi-

dendy do 31.12.2016 

-  VZ UPS ukladá výboru preskúmať zákonnosť nadobudnutia podielov Ing. Andrejom 

Kováčom právnickou kanceláriou, ponuku odpredaja  podielov Ing. Rudolfa Vacu  poza-

staviť  do vypracovania znaleckého posudku, ktorým sa ocení hodnota pasienkov na LV 

4189, pred konaním VZ UPS a zverejniť ponuku na webovej spránke UPS. 

- Výbor UPS je poverený jednať so záujemcami o prenájom poľnohospodárskej pôdy 

- VZ UPS poveruje dočasným vedením UPS na obdobie do 30.6.2017 Ing. Stanislava Po-

láka ako predsedu, p. Majtanovú ako tajomníčku a p. Mariána Madera ako člena výboru.    

            3.  Uznesenie - VZ UPS Stupava týmto rozhodlo, že vlastníci spoločných nehnuteľností  

a UPS Stupava budú   hlasovať v prospech Poľovníckeho  združenia na zhromaždení 



  

vlastníkov poľovných pozemkov za účelom postúpenia práva užívania Poľovníckeho reví-

ru  PZ Stupava Mást a vykonal vyššie  uvedené rozhodnutie. 

 

Hlasovanie:  Za:  všetci 

                      Proti: nikto 

                      Zdržali sa: pp. Kubovič 109 hlasov, Andrej Kováč 50 hlasov , Miroslav Kováč počet 

hlasov 16,05 

Navrhnuté uznesenia boli  VZ UPS Stupava schválené. 

 

17. Záver 

Predseda Ing . Balog poďakoval všetkým prítomným za účasť na VZ UPS a za prejavenú dô-

veru. 

 

Trvanie valného zhromaždenia: 5,05 hod. 

V Stupave 17.12.2016 

Zapísala: Tomeková Zuzana 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

Daniela Grambličková  ........................................................................... 

 

Ing. Ján Stankovský   .............................................................................. 

          


