
Uznesenie č .5/2016 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 2.6.2016 o 16.00 hod . v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o. 

 

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

1. Informáciu konateľa o zabudovaní kamerového systému na chate Bariny 
a administratívnej budovy LS . 

2. Informáciu konateľa o stretnutí zástupcov vlastníkov Ráztora – Dubinár, 
Jaríčkovce.  

3. Informáciu JUDr. Plačku o možnostiach zosúladenia prevádzkovania chaty Bariny 
a Obslužnej budovy Bariny.  

4. Informáciu konateľa o možnostiach zefektívnenia výroby brikiet v Hale B.   
5. Informáciu konateľa a p. Chrenkovej K. o HV za rok 2015. 
6. Informáciu konateľa a p. Chrenkovej K. o plánovaných príjmoch a výdavkoch na 

rok 2016 
7. Informáciu konateľa a p. Chrenkovej K. o HV za I. štvrťrok 2016 
8. Informáciu konateľa o udelení pokuty od Inšpektorátu práce z dôvodu nezaloženie  

Zamestnávateľskej zmluvy DDS. 
9. Informáciu konateľa o vypracovaní GP na pozemku, ktorý užíva  p. Kuciak V. 

v lokalite Nová Žilina. 
10. Informáciu konateľa o súťaži vo varení gulášu – Štiavnická vareška. 
11. Informáciu konateľa o výlove a predaji rýb.  
12. Informáciu konateľa o žiadosti p. Fajbíka o súhlas k pripojeniu na elektrické 

vedenie. 
13. Informáciu konateľa o žiadosti p. Králikovej M. o stornovanie faktúry za úpravu 

terénu pod bunky, s tým že táto sa stornovať nebude a LS bude znášať náklady na 
preloženie buniek na túto upravenú plochu.  

14. Informáciu konateľa o navrhnutom Dodatku k Dohode o urovnaní od ing. Majku J. 

 

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť dvojstrannú Dohodu o urovnaní ( Darovaciu zmluvu, prípadne inú 
zmluvu ) k zámene 1/10.  Zodpovedný: konateľ, JUDr Plačko . Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. . 

2. Pripraviť návrh pracovnej  náplne a zmluvy štvrtej administratívnej pracovníčky.   
Zodpovedný: konateľ. Termín : priebežne . 

3. Vykonať obhliadku prác na rekonštrukcii cesty Dlhá  v termíne 3.6.2016 o 12.00 
hod. s tým, že sa zatiaľ pozastaví úhrada ďalších faktúr za vykonané práce.  
Zodpovedný: Konateľ. Termín: dňa  3.6.2016. 



4. Vypracovať GP na susednú parcelu v časti pred Nocnárovým a vypracovanie GP 
v časti pod Kotelnicami.  Zodpovedný: konateľ. Termín: priebežne.  

5. Umiestnenie dvoch unimobuniek  p. Meša J. na jestvujúci pôdorys stavby podľa 
NZ. Zodpovedný : konateľ . Termín: ihneď.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti: Chov rýb, chov danielov, chov oviec , chov 
drobných hospodárskych zvierat – včiel.  Hlasovanie: všetci za. 

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

 

Overovatelia:     ing. Chlebina J.                           ..........................................  

                        

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

 

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

 

 


