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Uznesenie č .2/2017 zo zasadnutia Valného Zhromaždenia  Lesného spoločenstva  Štiavnik, s.r.o. 
za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 22.02.2017 o 15.00 hod . v zasadačke LS Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa o dohode s p. Fanom na zhotovení stola pre pokladníčku,  skrinky na          
zámok a stola so sedacou súpravou do kancelárie konateľa.  

2. Informáciu konateľa  a p. Křenka Z. o vyhotovení reklamných vzoriek našich výrobkov    
a informáciu o dodávkach hobľovaných latiek do Rakúska.  

3. Informáciu konateľa o zvýšení mzdy všetkým zamestnancom na základe zvýšenia minimálnej 
mzdy v národnom hospodárstve v zmysle Uznesenia VZ LS Štiavnik s.r.o. č. 3/2016. 

     4. Informáciu OLH o rokovaní so zástupcami združenia vlastníkov Malinné, Jaríčkovce ohľadne  
        prenájmu lesných pozemkov.  
     5.  Informáciu OLH  o vykonanej ťažbe za rok 2016. 
     
     VZ  LS  Štiavnik, s.r.o schvaľuje  : 

    1.  Vytvorenie novej web stránky Lesného spoločenstva Štiavnik s.r.o. firmou EDMAX, s.r.o.  
         Thurzova 962/12, 014 01 BYTČA  v rozsahu podľa priloženého ponukového listu. 
        Hlasovanie: všetci za.   
   2.   Predĺženie pracovnej zmluvy p. Bernatovej Melánie do 31. 12 .2017. Hlasovanie: všetci za.  
   3.  Zvýšenie odmeny členov VZ a DR LS Štiavnik s.r.o.  a zvýšenie  základného platu konateľovi        
Hlasovanie : všetci za .  
  4.  Pridelenie kópie zápisníc zo zasadnutí VZ LS Štiavnik s.r.o. VV LS Štiavnik p.s. p. Bobríkovi L.  
       ostatným členom VZ alebo DR sa poskytnú zápisnice na požiadanie. Hlasovanie : všetci za. 
 5.  Zrušenie písomného vedenia denníkov lesníkov. Hlasovanie : všetci za.  
 6.  Prenájom lesných pozemkov v porastoch 269 0, 354 A0, 354 B0, 354 C0, 354 D0 v celkovej    
     výmere 15,72 ha od Združenia vlastníkov lesných pozemkov Ráztoka, Malinné, Jaríčkovce na  
     obdobie rokov 2017 – 2020  ha za rok. Hlasovanie : všetci za.  
    
 
 

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

 

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

                         

  Rakovan Vladimír                        ........................................ 

 

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

 

Prílohy :  1x cenová ponuka od firmy EDMAX s.r.o. 

                   1x kópia vyjadrenia ponuky dlhodobého prenájmu 


