
Uznesenie č . 1/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 30.1 .2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. rozhodlo : 

1. Zapisovateľa na zasadnutiach VZ LS Štiavnik s.r.o. a zasadnutiach VV LS Štiavnik p.s. 
v tomto volebnom období bude vykonávať p. Peter Gablík.  
Hlasovanie: všetci za 
 

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

1. Informáciu p. Gablíka P. že sa organizuje Úniou regionálnych združení vlastníkov 
neštátnych lesov Slovenska ako predstaviteľov drobných leso majiteľov, dňa 31.1.2020  
v Bratislave na Námestí Ľudovíta Štúra verejné zhromaždenie, ktorého cieľom je 
vyjadriť podporu za dôstojné životné a pracovné podmienky ľudí žijúcich na vidieku 
a pracujúcich na pôde – v slovenských lesoch. 

2. Podrobnú informáciu konateľa o čerpaní krátkodobého lízingového úveru na 
zakúpenie novej lesnej techniky. 

3. Informáciu Judr. Plačku o zaslaní výzvy p. Kuciakovi V. a o jej finančnom plnení. 
4. Informáciu konateľa o rokovaní so starostom obce Štiavnik ohľadne zvýšenia 

podielových daní. 
5. Informáciu konateľa o ukončení pracovného pomeru s p. Gablíkom R. a zároveň 

informáciu o predbežnej ústnej dohode o prijatí p. Murča Š. na manipuláciu dreva na 
ES. 

6. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Hranicu J. 
7. Informáciu konateľa o zápisnici DR č. 7/2019. 
8. Informáciu konateľa o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2019 za spoločnosť. 
9. Informáciu konateľa o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2019 za prevádzku 

píla. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Zintenzívniť rokovania o predaji starého nakladača Volvo a buldozéra Comatsu 
s informáciou aj na našej web stránke a aj na inzertnej web stránke bazoš. 
Zodpovedný : konateľ, technik LS.     Termín : ihneď 

2. Pripraviť žiadosť na obecné zastupiteľstvo o odpustenie zvýšených daní 
z nehnuteľností pre našu spoločnosť na rok 2020.  
Zodpovedný : Gablík P.   Termín : ihneď 

3. Zadať verejnú vyhlášku v miestnom rozhlase o prijatí zamestnancov na prevádzku píly 
so zverejnením aj na našej web stránke.  
Zodpovedný : konateľ.    Termín : do konca mesiaca február 

4. Preveriť nezrovnalosť vo výsledku hospodárenia v účte 601 003.                 
Zodpovedný : konateľ.    Termín : do najbližšieho zasadnutia 

5. Pripraviť svoje návrhy a zmeny v odmeňovacom poriadku a odmeňovaní živnostníkov. 
Zodpovedný : členovia VZ.    Termín : do najbližšieho zasadnutia 



6. Pripraviť osobné preukazy na obsluhu osobných služobných automobilov pre členov 
VZ a DR. 
Zodpovedný : konateľ.       Termín : do konca mesiaca február 

7. Zvolať rokovanie s p. Kučavíkom K. ohľadne uhradenia faktúry za prenájom. 
Zodpovedný : konateľ, členovia VZ p. Rakovan V. a p.Bobrík L. 

8. Zvolať zasadnutie VZ LS Štiavnik s.r.o. dňa 11.2.2020.  
Zodpovedný : konateľ    Termín : telefonicky do 7.2.2020 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Štvrťročné prémie konateľovi za IV. štvrťrok 2019 . 
Hlasovanie : všetci za 

2. Pána Džanaja M. za člena komisie na koncoročnú inventúru účtov za rok 2019.  
Hlasovanie : všetci za 

3. Ak bude rokovanie s p. Kučavíkom K. pre LS Štiavnik s.r.o. neúspešné, nepredĺži sa 
nájomná zmluva a budeme žiadať vypratanie a usporiadanie pozemkov a ich uvedenie 
do pôvodného stavu.  
Hlasovanie : všetci 

4. Podanie žaloby na súd v ktorej sa bude vymáhať  od p. Ing. Butkovej bezdôvodné 
obohatenie bez právneho užívania pozemku a to vo výške obvyklého nájomného za 
posledné dva roky. 
Hlasovanie : všetci za 

 
 
 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


