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Uznesenie č .2/2016 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.2.2016 o 16.00 hod . v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa o pripravenom cenníku na používanie Obslužnej budovy na 
chate Bariny. 

2. Informáciu konateľa o možnej  účasti členov VZ s.r.o. na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva konaného v mesiaci marec. 

3. Informáciu konateľa o vyjadrení k GPS monitoringu našich vozidiel 
a mechanizmov firmou  Škrobánek o.p.c.d. 

4. Informáciu konateľa o pripravovanej revízii elektrických zariadení a  súhlase 
hygieny k obslužnej budove na chate Bariny.   

5. Informáciu konateľa o zakúpení skracovačky na prevádzku Píla od firmy Bras. 
6. Informáciu konateľa o podaní troch projektoch v rámci eurofondov.  
7. Informáciu konateľa o podpise Notárskej zápisnice osvedčeniu pozemkov. 
8. Informáciu konateľa o výrobe a cenníku sortimentov vyrábaných na štvorstrannej 

fréze. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť písomnú výzvu na vrátenie originálov Zmluvy o pozemkovom 
spoločenstve, Zápisníc VV a VZ s.r.o. a Zápisníc VZ p.s p. Chvalníkovi P. 
Zodpovedný: konateľ a JUDr. Plačko J. Termín: do konca mesiaca marec. 

2. Pripraviť smernicu   osobných ochranných pracovných prostriedkov pre 
zamestnancov.  Zodpovedný: konateľ a BOZP technik p. Papánek R . Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. 

3. Uplatniť reklamáciu na osadenie priepustov na ceste Skálie firme DOSA s.r.o. 
Zodpovedný: konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia.  

4. Pravidelne informovať na zasadnutiach o Dohodách o urovnaní  a uzavretých NZ. 
Zodpovedný: konateľ a Rakovan V. Termín: priebežne  

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Mimoriadnu odmenu ing. Klučincovi J. Hlasovanie: všetci za. 
2. Cenník pre živnostníkov za ťažbu a sústreďovanie dreva . Hlasovanie: všetci za 
3. Právomoc konateľa o nákupe investičných prostriedkov nad 5 000.- eur so súhlasom 

VZ s.r.o., do 5 000.- eur vyplýva konateľovi informovať o nákupe VZ s.r.o. 
Hlasovanie: všetci za   

4. Odpredaj starej štiepačky a nákup novej štiepačky . Hlasovanie: všetci za 
 
 

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

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

   Michút Blažej                                 .......................................... 

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