
Zápis z kontroly

vykonanej dozornou radou Urbár Martin, p.s.

V Martine dňa 7. 4. 2021

Miesto konania: Priestor lesnej škôlky Lazy Urbáru Martin, p.s.

Prítomní: Martin Malek Bc. predseda dozornej rady
Peter Chmúrny, člen dozornej rady
Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Neprítomní: 0

Prizvaní: J. Záborský
Jozef Sekeráš
Braňo Bella

Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola stavu škôlky a pestovateľských prác.  
Za UMT prezentuje J. Záborský a Jozef Sekeráš
3. Zistenie nedostatkov
4. Záver

1.

Predseda dozornej rady Martin Malek otvoril kontrolnú schôdzu dozornej rady. 

2. 

Martin Malek požiadal Jána Záborského a Jozefa Sekeráša, o prezentáciu priestorov 
lesnej škôlky a jej inventáru ako aj technických zariadení. Zároveň prezentujúcich 
požiadal, aby k nim poskytli aj výklad a vysvetlenie. Následne boli Ján Záborský a Jozef 
Sekeráš vyzvaní, aby odprezentovali stav pestovateľských prác a to konkrétne stav, 
kvantitu, a druhovú skladbu sadeníc a ich pripravenosť na blížiacu sa výsadbu.

Na konci prezentácie bola dozorná rada informovaná o existencií a zanedbanom stave 
arboreta v priestoroch škôlky. 

Počas prezentácie členovia dozornej rady a člen výboru pán Bella predložili množstvo 
otázok, ktorých cieľom bolo čo najviac hĺbkovo spoznať stav a problematiku lesnej 
škôlky.

3. 

Dozorná rada pri kontrole stavu škôlky zistila rôzne drobné nedostatky.
Z technického hľadiska je v zlom stave závlahový systém. Ako pravdepodobnú príčinu 
sme na mieste identifikovali nevhodné technické riešenie a zanedbanie údržby. Rovnako 



stav skleníkov je neadekvátny a bude vyžadovať aspoň čiastkovú rekonštrukciu. Z 
hľadiska pestovnej činnosti bolo zaznamenané množstvo prestarnutých sadeníc, ktoré sa 
z rôznych dôvodov nachádzali ešte na ploche škúlky. Dozorná rada rovnako vidí rezervy 
vo využívaní nehnuteľností a plochy lesnej škôlky a to ako aj výsadbových plôch tak aj 
budov s ktorých niektoré chátrajú.

Záverom dozorná rada konštatuje, že okrem horeuvedených nedostatkov neboli zistené 
iné závažné nedostatky. Tie zistené budú predložené výboru UMT k riešeniu a náprave.

4. 

Predseda dozornej rady Martin Malek poďakoval prítomným za účasť a kontrolu dozornej 
rady ukončil.

V Martine 7.4.2021 

Zápisnicu zostavil: 

predseda dozornej rady Urbáru Martin, p.s. 
Martin Malek, Bc.

Podpisy členov:

Martin Malek Bc. Predseda dozornej rady

Peter Chmúrny, člen dozornej rady

Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady


