
Z Á P I S N I C A 
 

ZO  ZASADNUTIA  VÝBORU URBÁRSKEJ OBCE A LESNÉHO SPOLOČENSTVA MÁST SO 

SÍDLOM V STUPAVE, POZ. SPOL., KONANÉHO DŇA 10.09.2018 

   

 

Prítomní:    Ing. Jozef Blažek, Ing. Marek Javor,  Anton Hrica,  JUDr. Agnesa Sirotová, 

 Ing. Ľubica Slezáková, Ing. Rudolf  Suchý, Božena Lachkovičová,  Vladimír    

Lachkovič,  Pavol Veselý 

 

1. Na výbor urbárskej spoločnosti sa dostavili p. Fabian a p. Stankovská, ktorí pomáhali 

výboru nájsť nevyplatenú pohľadávku p. Vladimíra Polláka. Po preštudovaní 

dokladov z rokov 2002 a 2003 bolo zistené, že p. Pollák si prevzal šek na výplatu 

podielu, ktorý si však v SLSP nevybral. Dedičia predložili výboru súdne dedičské 

rozhodnutie z r. 2002. Ing. Suchý skontroluje podľa právoplatného súdneho 

dedičského rozhodnutia výšku podielov dedičov a vypočíta sumy pre jednotlivých 

dedičov podľa ich podielov. 

2. Na výbor prišla p. Jochová ako zástupca sestry p. Zimermanovej, s tým, že sestre 

neboli vyplatené podiely v r. 2016. Ing. Blažek preskúmal zoznam vyplatených 

podielov a zistil, že p. Anna Zimermanová dostala svoj podiel vyplatený cez poštovú 

poukážku, o čom je urobený záznam v pokladničnej knihe.  

3. Urbárska spoločnosť ako účastník konania, bola oboznámená o začatí dodatočného 

vodoprávneho konania spojeného s kolaudáciou stavby „vsakovací systém a ORL“, 

pre stavebníka AZ GROUP.  

4. p. Pokornému tento rok končí nájomná zmluva.  JUDr. Sirotová urobí nový návrh 

zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy pre p. Pokorného.  

5. Na výbor prišiel p. Viliam Mader, s požiadavkou o možnosť vyrúbať 4 kusy 

agátových kolov, pre potrebu výstavby poľovníckeho posedu. Výbor odsúhlasil takýto 

výrub a p. Hrica bude robiť kontrolu pri tejto ťažbe.  

6. Na pozvanie prišiel na výbor p. Daubner – odborný lesný hospodár, ktorý nás 

oboznámil z doterajšou ťažbou a z plánom na ďalšiu jesennú ťažbu. Taktiež výbor 

posudzoval akým spôsobom vykonávať výsadbu na nezmladených územiach.  

 

 

 

Ďalšiu  schôdzu výboru, podľa potreby zvolá predseda.  

 

V Stupave, dňa 10. 09. 2018  

Zapísal:  Jozef Blažek 


