
Uznesenie č . 11/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 19.11. 2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.  

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie : 

1. Informáciu hlavnej účtovníčky o predbežnom výsledku hospodárenia za mesiace 1-9 

2020 a pláne hospodárenia na mesiace 11-12 2020. 

2. Informáciu hlavnej účtovníčky o stave účtu . 

3. Informáciu hlavnej účtovníčky o Analýze hospodárskeho výsledku k 31.12.2019, 

Výročnej správe LS Štiavnik s.r.o. zostavenej ku dňu 31.12.2019, Správe nezávislého 

audítora Max Audit Žilina o overení účtovnej závierky spoločnosti LS Štiavnik s.r.o. 

k 31.12.2019. 

4. Informáciu hlavnej účtovníčky, že k inventúram IM, DIM a skladových zásob budú 

prizvaní zástupcovia nezávislého audítora Max Audit Žilina.  

5. Informáciu p. Gablíka , že sa musel utratiť mladý 4 ročný daniel z obory z dôvodu, že 

ho počas ruje zranil starší daniel. 

6. Informáciu Judr. Plačku o návrhu  zaslania  písomných vyjadrení ku lehotám k 

zisteniam uvedeným v Návrhu správy o výsledku ex post kontroly PPA K389-P č. 

projektu 084ZA030073/Realizácia a ochrana lesných spoločenstiev – obnova, ochrana, 

ošetrovanie a výchova destabilizovaných lesov v Lesnom spoločenstve Štiavnik s.r.o., 

ktorá bola vykonaná v čase od 4.6. 2020 do 6.8. 2020 a návrhu k vyjadreniu 

pripomienok k úradu vyšetrovania.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť a spracovať celú administratívu vrátane zápočtov k vyplácaniu prenájmu 

vlastníkom za rok 2020. Zodpovední : všetky pracovníčky v administratíve.            Termín 

:  30.11. 2020 

2. Pripraviť prípadný návrh vyplatenia trinásteho  platu zamestnancom za rok 2020.  

Zodpovedný : konateľ, termín : do najbližšieho zasadnutia 

3. Aktualizovať číselné poradie na hnuteľnom majetku  . Zodpovední : Ing. Chlebina a 

konateľ  termín : do začiatku inventúr 

4. Zabezpečiť vyhlášku do miestneho rozhlasu a zverejnenie na našej Web stránke pre 

vlastníkov o dôvode, prečo Valné zhromaždenie LS v Štiavniku p.s. nie je možné 

uskutočniť vzhľadom na situáciu spojenú s COVID 19.  

Zodpovední : pracovníčky v administratíve  Termín : 26.a 27. 11 2020. 

5. Zabezpečiť oznámenie Okresnému úradu Žilina pozemkovému a lesnému úradu, že VZ 

vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. sa do konca roka 2020 neuskutoční. 

Zodpovední : predseda a podpredseda LS v Štiavniku, p.s. Termín : do 15.12. 2020 

6. Rozdeliť jednotlivým pracovníčkam prácu počas neprítomnosti konateľa tak aby nebolo 

ohrozené fungovanie našej spoločnosti z dôvodu COVIDU 19. 

Zodpovední : Gablík P. a Chrenková K. Termín : priebežne 

7. Zabudovať na administratívnu budovu LS Štiavnik s.r.o. elektronického vrátnika. 



Zodpovední : konateľ    Termín: do 15.12.2020 

8. Na Úrad vyšetrovania odpovie v mene konateľa písomne do 20.11. 2020 Judr. Plačko. 

K tomuto sa prítomný dohodli a zdôraznili, že Judr. Plačko je povinný vždy založiť do 

knihy pošty, ktorá sa eviduje na LS všetky písomné právnické úkony, ktoré vykonáva pre 

LS Štiavnik.  

Zodpovední :  Judr. Plačko Termín : podľa určených termínov 

9. Na správu o výsledku ex post kontroly K389-P z PPA sa prítomní dohodli, že z dôvodu 

PN konateľa pripraví oznámenie p. Gablík P. a Vároš M.. Toto bude zaslané 

doporučenou poštou do 27.11.2020. VZ splnomocňuje člena VZ p. Gablíka P. 

k podpísaniu tohto oznámenia.   

Zodpovední : Gablík P. a Vároš M.  Termín : do 27.11.2020 

10. Pripraviť na najbližšie zasadnutie podrobnú analýzu všetkých nákladových 

a príjmových položiek v jednotlivých subjektoch súkromných vlastníkov lesov Rástoka 

a Malinné. Pán Bobrík L. chce, aby sa rokovania zúčastnili zástupcovia jednotlivých 

subjektov. 

Zodpovedný : OLH  Termín : do najbližšieho zasadnutia 

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Výšku prenájmu vlastníkom za rok 2020 v sume 0,015 eur/m2.  

Hlasovanie : všetci za 

2. Účtovnú závierku LS Štiavnik s.r.o. za rok 2019 podľa predloženého návrhu. Hlasovanie 

: všetci za 

3. Zloženie inventarizačných komisií podľa predloženého zoznamu a dátumy konania 

inventúr IM, DIM a skladových zásob na deň 17a18 decembra 2020. 

Hlasovanie : všetci za 

11. Znenie vyhlášky do miestneho rozhlasu a zverejnenie na našej Web stránke pre 

vlastníkov o dôvode, prečo Valné zhromaždenie LS v Štiavniku p.s. nie je možné 

uskutočniť vzhľadom na situáciu spojenú s COVID 19.  

Hlasovanie : všetci za 

12. Znenie oznámenia Okresnému úradu Žilina pozemkovému a lesnému úradu, že VZ 

vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. sa do konca roka 2020 neuskutoční. 

Hlasovanie : všetci za 

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

 

Overovatelia:    Rakovan Vladimír                         ..........................................  

 

                           Bobrík Ladislav                            .......................................... 

 

 Konateľ:           Ing. Gulán Ján                       ........................................... 



 


