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Uznesenie č .1/2019 zo zasadnutia Výkonného výboru  Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za 
prítomnosti  členov DR, konaného dňa 7.3.2019 o 16.00 hod . v zasadačke LS Štiavnik s.r.o. 

VV LS v Štiavniku, p.s. berie na vedomie : 

 1. Informáciu predsedu o vykonanej úhrade za výrub stromov v lokalite Bútorky od firmy Tele Dat 
telekomunikačné systémy s.r.o.   
 2. Informáciu predsedu o vypracovanom znaleckom posudku na rodinný dom č. 624 ing. Viliamom 
Lejčíkom. 
3. Informáciu predsedu o vytyčovaní spornej hranice geodetmi, ktorých prizval p. Vároš J. 
4. Informáciu podpredsedu o doplnení a zaslaní NZ p. Kuciakovi V. 
5. Informáciu predsedu o zaslaní NZ rodine Hrabošovcov, ktoré pripravil judr. Plačko. 
6. Informáciu predsedu o nákladoch LS pri starostlivosti o zver počas zimného obdobia v čase 
núdze. 
7. Informáciu predsedu o žiadosti p. ing. Pastorka V. a manželky o odkúpenie pozemku. 
8. Informáciu predsedu o žiadosti p. Strašíka I.o prenájom pozemku. 
9. Informáciu predsedu o žiadosti p. Germanovej L. o prekopanie pozemku a osadenie ČOV.     
10. Informácia predsedu o žiadosti p. Kušanovej J. o prenájom pozemku. 
11. Informácia predsedu o žiadosti r. Vozárikovej o zníženie prenájmu. 
12. Informácia predsedu o žiadosti vydavateľstva CBS s.r.o. Banská Bystrica. 
       
 
     VV LS v Štiavniku, p.s. ukladá : 

1. Doriešiť žiadosť o výrub stromov od p. Kuciaka V. 
Zodpovedný : VV, termín : po uzatvorení NZ 

     2.   Zaslať písomné podklady k nájomnému vzťahu medzi LS Štiavnik p.s. a LS Štiavnik s.r.o.             
COOP jednote.  Zodpovedný:  predseda a JUDr. Plačko,  termín do konca apríla 2019. 
     3.    Informovať členov PZ Javorník Štiavnik na ich ČS o celkových nákladoch, ktoré vynakladá 
LS pri starostlivosti o zver počas zimy v čase núdze. 
        Zodpovedný: predseda. Termín: na ČS PZ Javorník Štiavnik konanej v máji 2019. 
       4. Písomne odpovedať p. Strašíkovi I. na jeho žiadosť o prenájom pozemku. Zodpovedný: 
predseda a komisia na uzatváranie NZ. Termín: do konca mesiaca apríl. 
     5. Prepracovať NZ s p. Hudčekom R.  Zodpovedný: predseda a komisia na uzatváranie NZ. 
Termín: do konca mesiaca apríl 2019. 
     6. Pripraviť a uzatvoriť NZ s p. Rumanom K. Zodpovedný: predseda a komisia na uzatváranie 
NZ. Termín : do konca apríla 2019. 
     7. Uzatvoriť NZ na pozemku oproti Peňákovcom a doriešiť NZ oproti Jurkemíkovcom. 
     Zodpovedný: Predseda a komisia na uzatváranie NZ. Termín: do konca mesiaca apríl 2019. 
     8. Pripraviť a zaslať výzvu p. Kučavíkovi k úhrade prenájmu za pozemok na starovci za rok 
2017. Zodpovedný: predseda a JUDr. Plačko.  Termín: do konca mesiaca apríl 2019 
     9.  Písomne odpovedať p. Kušanovej J. na jej žiadosť. 
      Zodpovedný: predseda a komisia na uzatváranie NZ. Termín : do konca mesiaca apríl 2019. 
 
 
         VV LS v Štiavniku, p.s. schvaľuje : 

1. Neposkytnúť palivo z MS, OM a zo samovýroby vlastníkom, ktorý majú voči LS finančnú 
pohľadávku a nezúčastňujú sa na VZ v Štiavniku p.s.         Hlasovanie : Všetci za 
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2. Predaj pozemku p.č. 2203 o výmere 152 m2 p. ing.Pastorkovi V. a manželke .  Hlasovanie : 
všetci za 

3. Súhlas na prekopanie a osadenie ČOV na pozemku p.č. 2602 p. Germanovej L.       
Hlasovanie : všetci za 

 

  zapisovateľ:      Gablík Peter                               ............................................                                                    

 

Overovatelia:    Bobrík Ladislav                           ..........................................  

                         

  Michút Blažej                                ........................................ 

 

Predseda:           Ing. Gulán Ján                   .......................................... 

 

 

 


