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Uznesenie č .2/2019 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik s.r.o. za 
prítomnosti  členov DR, konaného dňa 7.2.2019 a 14.2.2019 o 16.00 hod . v zasadačke  LS.  

 

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

1. Informáciu konateľa za akých podmienok  môžu pracovníčky v pestebnej činnosti vykonávať 
práce pri štvorstrannej fréze. 

2. Informáciu OLH o približných investíciách do výchovy lesného porastu až po prvú prebierku .   
3. Zápisnicu DR č. 6/2018. 
4. Informáciu konateľa o výsledku hospodárenia za rok 2018 na prevádzke Píla. 
5. Informáciu konateľa o výške investícií do rekonštrukcie, modernizácie gátra . 
6. Informáciu konateľa o možnosti financovania modernizácie gátra cez leasing VUB banky. 
7. Informáciu konateľa o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2018 bez započítania rezervy 

na pestebnú činnosť, výnosov z dotácii, majetku. 
8. Informáciu konateľa o porušení pracovnej disciplíny zo strany p. Fujka Petra. 
9. Informáciu konateľa o stretnutí a dohode s p. Fujkom Petrom uskutočnené dňa 8.2.2119 

  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Dopracovať  smernicu na prideľovanie čipových kariet k elektronickým rampám. Zodpovedný: 
konateľ. Termín: do konca marca 2019. 

2. Zaslať NZ ing. Butkovej , Hrabošovi F st. a ml., p. Hrabošovej V., COOP Jednota . Zodpovedný. 
JUDr. Plačko. Termín: do konca februára  2019. 

3. Preveriť hlučnosť pri prácach pri obsluhe štvorstrannej frézy.  Zodpovedný: ing. Chlebina J.  
Termín: do konca februára 2019. 

4. Preveriť ako bol zaradený do evidencie diktafón. Zodpovedný: konateľ, predseda DR. Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. 

5. Prerokovať s firmou Drevostroj Čkyne zníženie ponuky . Zodpovedný: konateľ . Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. 

6. Vypracovať ekonomicky prepočet návratnosti investície do modernizácie gátra. Zodpovedný: 
konateľ, členovia VZ. Termín do najbližšieho zasadnutia 

7. Aktualizovať kalendár na  prenájom chaty na našej web stránke. Zodpovedný: konateľ. Termín: 
priebežne. 

 
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Cenník dreva v samovýrobe   listnaté palivo pri vzdialenosti do 500 bm, na 12.- eur/prm, nad 500 
bm 8.- eur/prm, pri ihličnatom palive pri vzdialenosti do 500 bm: 6.- eur/prm, nad 500 bm : 4.-
eur/prm. Pri ihličnatej guľatine do 500 bm: 25.- eur/m3, nad 500 bm: 20.-eur/m3. Hlasovanie: 
všetci za.  

2. V prípade ďalšieho porušenia pracovnej disciplíny zo strany p. Fujka Petra sa prikročí k ukončeniu 
pracovného pomeru, v zmysle § 63 ods. 1 písmeno e) a zároveň mu bude zaslané upozornenie 
o porušení pracovnej disciplíny pre svojvoľné opustenie pracoviska dňa 21. a 25.1 2019. 
Hlasovanie: všetci za 
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3. Ponuku firmy Drevostroj Čkyne  na modernizáciu gátra, na základe predloženej technickej 
špecifikácie . Hlasovanie : všetci za.  

4. Celkovú investíciu do obnovy a rekonštrukcie gátra . Hlasovanie: všetci za   
5. Prefinancovanie  modernizácie gátra cez VUB leasing. Hlasovanie: všetci za  
6. Štvrťročné prémie konateľa .  Hlasovanie: všetci za 

 

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

 

 

 

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

                        

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

 

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

 

 

 


