
Zápis z kontroly
výberového konania na dodavatelské práce.

( Kontrola počiatočného stavu pred začatím prác )

vykonanej dozornou radou Urbár Martin, p.s.

V Martine dňa 21. 4. 2022

Miesto konania:  Miesto konania:  Pozemky v správe 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:   Milan Labda, OLH
    Jozef Sekeráš
    Zástupcovia výboru UMT

Program:   1. Otvorenie
     2. Kontrola výberového konania UMT 
    3. Záver
    

1.

Predseda DR Martin Malek otvoril kontrolnú schôdzu dozornej rady a privítal 
členov DR. Členovia DR boli oboznámený s dôvodmi a účelom kontroly.

Po prezentácií a krátkej porade o spôsobe konania predseda DR vyzval členov na 
presunutie na miesto výberového konania spolu z personálom UMT a súťažiacimi. 
. 

2. 

Začiatok obhliadky porastov zaradených do súťaže na úseku Kantor je o 8:30 za 

prítomnosti OLH Milana Labdu, členov výboru UMT a dozornej rady UMT. 
Predseda DR zhotovil viacero fotografií dokumentujúcich stav pred začatím prác.

Dôvodom je umožniť následnú evaluáciu účinnosti rôznych technologických 
postupov využitých pri ťažbe a jej dopad na prirodzené zmladenie a podrast.

3. 

Záverom dozorná rada po zhliadnutí výsledkov súťaže konštatuje, že jej víťaz je 
zvolený objektívne a v súlade s pravidlami výberu. Proces výberu odpovedá 
podmienkam definovaným výborom UMT.

Zároveň je prijaté rozhodnutie vykonať následne kontrolu rozpracovania tejto 
zákazky pričom jej ukončenie je predpokladané na 15. 8. 2022. Kotrolu teda 
budeme realizovať pred týmto dátumom.

13:30 Predseda dozornej rady Martin Malek poďakoval prítomným za účasť a 
kontrolu dozornej rady ukončil.

V Martine 21.4.2022 
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
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