Uznesenie č .4/2017 zo zasadnutia Výkonného výboru Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za
prítomnosti členov DR, konaného dňa 24.8.2017 o 16.00 hod . v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.
VV LS v Štiavniku, p.s. berie na vedomie :
1. Informáciu predsedu o organizovaní cyklistických pretekov dňa 10.9.2017 od penziónu
Šútorka po hrebeň Bútorky – Kasárne.
2. Informáciu predsedu o poškodení fasády na bývalej budove Rajčanky sprejerom.
3. Informáciu predsedu o uzavretí Dohody o dočasnom užívaní pozemkových nehnuteľností na
parcele č. KNE 2349/4 o výmere 500m2, ostatná plocha, lokalita Pod Sokolovým a to formou
zápočtu.

VV LS v Štiavniku, p.s. ukladá :
1. Pripraviť znenie pozvánky k zasadnutiu VZ LS v Štiavniku p.s. , ktoré sa bude konať dňa
15.10.2017 . Zodpovedný : predseda , termín do najbližšieho zasadnutia VV.
2. Osloviť vlastníkov parciel v lokalite Beňovce k vysporiadaniu potrebnému k stavebnému
konaniu na vybudovanie lesnej cesty. Zodpovedný: predseda, členovia VV, termín: priebežne.
3. Preveriť možnosti vypovedania Zmluvy s firmou Legal Partner . Zodpovedný: predseda,
termín: do najbližšieho zasadnutia.
4. Vybudovať nové oplotenie pri kríži v lokalite Nová Žilina. Zodpovedný: predseda, termín: do
konca mesiaca október.
5. Vypovedať NZ s Hranicovou Máriou rod. Ábikovou. Zodpovedný: predseda, podpredseda, JUDr.
Plačko, termín: do konca mesiaca september.

VV LS v Štiavniku, p.s. schvaľuje :
1. Znenie NZ s vlastníkmi LS v Štiavniku p.s. do roku 2025. Hlasovanie: všetci za
2. Poplatok za vyhotovenie novej karty podielnika a to vo výške 5.- eur, pri opakovanej strate vo
výške 10.- eur. Poplatok za vyhotovenie karty pre členov PZ Javorník na vstup na pozemky vo výške
10.- eur. Poplatok za vyhotovenie karty pre chatárov z lokality Kasárne vo výške 10.-. eur.
Vyhotovenie karty pre obchodných partnerov bez poplatku. Hlasovanie : všetci za

zapisovateľ:
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