
Uznesenie č .6/2018 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 7.6.2018 o 16.00 hod . v zasadačke  LS.  

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

1. Informáciu konateľa o predĺžení stavebného povolenia na cestu –skálie o dva roky.   
2. Informáciu konateľa o príprave analýzy na modernizáciu prevádzky Píly firmou 

Drevostroj  Čkyne.   
3. Informáciu konateľa o predaji buldozéra s podvalníkom. 
4. Informáciu konateľa o stretnutí na okresnom úrade Bytča ohľadne chráneného 

stromu lipy u Kladivov . 
5. Informáciu konateľa o preklasifikovaní druhu pozemku nad Gátrom.  
6. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti o sponzorský dar od DHaZ v Štiavniku.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Aktualizovať našu web stránku.  Zodpovedný: konateľ . Termín: do najbližšieho 
zasadnutia . 

2. Zverejniť na našej web stránke informáciu pre možných dodávateľov na opravu 
manipulačného priestoru na prevádzke Píla.  Zodpovedný. Konateľ. Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. 

3. Pripraviť NZ pre p. Fajbíkovú L. a p. Vozárika na prenájom bytových priestorov 
budove bývalej Rajčanky.  Zodpovedný: konateľ.   Termín: do 1.7.2018 . 

4. Pripraviť ekonomickú analýzu na vylepšenie technológie porezu guľatiny na 
prevádzke Píla. Zodpovedný. Konateľ. Termín: do najbližšieho zasadnutia. 

5. Pripraviť dohodu s p. Škutom na odstránenie starej maštale na pozemku u Škutov. 
Zodpovedný. Konateľ. Termín: do najbližšieho zasadnutia. 

6. Podať žiadosť na stavebný úrad obce Štiavnik o odstránenie starej maštale na 
pozemku u Škutov. Zodpovedný. Konateľ. Termín: do najbližšieho zasadnutia. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Prenájom lesných pozenkov v porastoch 273 B0, 274 B0, 275 0, 276 A0, 276 B0, 277 
0, 279 0 a lesnej  cesty č. 28 v celkovej výmere 32.05 ha od vlastníkov lesných 
pozemkov Malinné na obdobie rokov 2018-2020..   Hlasovanie: všetci za. 

2. Pridelenie sponzorského daru DHaZ Štiavnik .  Hlasovanie: všetci za 
3. Odstránenie starej kamennej maštale na pozemku u Škutov.    Hlasovanie: všetci za 

 
 

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

 

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

                        

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

 

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

 


