
POZVÁNKA

URBÁRSKA OBEC A LESNÉ SPOLOČENSTVO MÁST SO SÍDLOM V
STUPAVE, POZ. SPOL.

Vážená pani/pán - Sr, srdečne Vás pozývame na riadne
zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska
obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave,
pozem.spol. ktoré sa uskutoční:

Záhumenská 31, 900 31 Stupava

Búdková 36
Slovenský pozemkový fond Bratislava

817 47  Bratislava 11

51 562,305 m2 / 7,72 hlasy
Váš podiel z nehnuteľností :

v MKIC Stupava (Kultúrny dom),
Agátová 9, Stupava

27.06.2021 /Nedeľa/ o 14:30 hodine

1

7,72

Ing.Jozef Blažek, predseda výboru
PS

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na riadnom zhromaždení spoločenstva zastupoval Váš zástupca,
musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané
priložené splnomocnenie.

Zhromaždenie sa uskutoční v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej
Republiky a v súlade so zákonom č.97/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Program:

1) Prezentácia účastníkov od 14:30 hod
2) Otvorenie schôdze o 15:00
3) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie , voľba zapisovateľa a overovateľov

zápisnice
4) Vysvetlenie princípu čiastkových schôdzí v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z.

o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
5) Informácia o účasti členov a uznášaniaschopnosti zhromaždenia (Mandátová komisia)
6) Správa o činnosti Výboru za rok 2019 a 2020
7) Správa o činnosti lesného hospodára za rok 2019 a 2020
8) Správa predsedu Dozornej rady za rok 2019 a 2020
9) Správa o stave zapísaných podielov podielnikov lesa v k.ú. Mást II na LV č.3322
10) Návrh na  vyplatenie podielov zo zisku za obdobie rokov 2018, 2019 a 2020
11) Návrh na vyplatenie odmien členom výboru a dozornej rade za rok 2019 a 2020
12) Informovanie podielnikov ohľadne plánu zaradenia urbárskych pozemkov

parc. č. 1827/47 a 1830/1 v k. ú. Mást (cca 70 000m2) do územného plánu mesta Stupava,
ako plochy pre priemysel.

13) Návrh na prenájom časti pozemku o výmere 35000 m2 z p.č. 1827/47 a 1830/1,
v k.ú. Mást, pre potreby Mestského podniku technických služieb Stupava a pre potreby Vodární
a kanalizácií Stupava. (Návrhová komisia)

14) Návrh dodatku k prijatému uzneseniu č.12 z Valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2019
Zároveň týmto spoločenstvo - spoluvlastníci pozemku č. p. 1804/66, 1804/67 a 1804/68,
v k.ú, Mást, zapísané na LV č.3399, obec Stupava, podľa prezenčnej listiny z VZ zo dňa
27.06.2021 ,udeľuje oprávnenie na umiestnenie stavby Klinika Dr. Martin,
podľa predloženej situácie. (Návrhová komisia)

15) Voľby nových členov výboru a dozornej rady v súlade s platnými stanovami urbárskej obce Mást
so sídlom v Stupave (Volebná komisia)

16) Informácia o ponukách možnosti výstavby v lokalite Mást - Rybník
17) Diskusia
18) Vyhodnotenie uznesení
19) Záver a ukončenie zasadnutia  Zhromaždenia spoločenstva

Poznámka: V prípade, že riadne zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude toto
zhromaždenie považované za 1. čiastkové zhromaždenie. Zároveň termín 2. čiastkového
zhromaždenia je stanovený na 1.8.2021 v MKIC Stupava (Kultúrny dom), Agátová 9,
Stupava o 14:30 hod.


