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Uznesenie č .3/2016 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 24.3.2016 o 16.00 hod . v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa o schválení projektu Rekonštrukcie protipožiarnej cesty Dlhá. 
PPA . 

2. Informáciu konateľa o ďalšej zákazke rakúskej firmy Gerhard Braun v množstve 
cca 50m3 reziva.   

3. Informáciu p. Chrenkovej K. o predĺžení podania DP.  
4. Informáciu konateľa o žiadosti p. Fujačka Jána o finančný príspevok . 
5. Informáciu konateľa o žiadosti o sponzorský dar od  ŠK Štiavnik. 
6. Informáciu konateľa o žiadosti občanov o opravu cesty do Botčincov.   
7. Informáciu konateľa o uskutočnení návštevy výstavy veľtrh Brno dňa 5.4.2016 . 
8. Informáciu konateľa o možnosti zmeny asfaltového povrchu na betónový povrch 

v rámci rekonštrukcie cesty Dlhá. 
9. Informáciu p. Michúta B. o možnom odberateľovi guľatiny.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť podpredsedovi Rakovanovi V. informovať o uzavretých Dohodách 
o urovnaní majetku a uzavretých NZ.  Zodpovedný: Rakovan V. ,konateľ . Termín: 
do najbližšieho zasadnutia. 

2. Pripraviť písomnú odpoveď p. Mišejkovej Š. po preverení všetkých možností 
a okolností ponúkaného prenájmu lesných pozemkov.   Zodpovedný: konateľ , 
OLH  . Termín: do konca apríla 2016. . 

3. Pozývať členov VZ s.r.o. ku kontrolným dňom na stavenisku pri rekonštrukcii cesty 
Dlhá.  Zodpovedný: konateľ. Termín : priebežne .  

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Smernicu o postupe pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Hlasovanie: všetci za. 

2. Pridelenie 2% dane p. Šútorkovej Božene.  Hlasovanie: všetci za 
3. Sponzorský dar DHZ Štiavnik. Hlasovanie: všetci za   
4. Sponzorský dar: Jednota dôchodcov Štiavnik, ZRPŠ Štiavnik, MŠ Štiavnik, Zväz 

telesne postihnutých Štiavnik, Stolno-tenisový oddiel Štiavnik a p. Možiešiková 
Melánia Štiavnik.   Hlasovanie: všetci za 

5. Doplnenie odmeňovacie poriadku Čl. 4 -  Mzda zamestnancov   bod 1.8  Každoročne 
sa vykoná všetkým zamestnancom navýšenie základných miezd o výšku nárastu 
minimálnej mzdy a ročnej inflácie s účinnosťou k 1.2. príslušného roka . Hlasovanie: 
všetci  za 

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

 

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

   Ing. Chlebina Jozef                        .......................................... 

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