Uznesenie č .7/2017 zo zasadnutia Valného Zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik,
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 23.11 .2017 o 16.00 hod . v zasadačke LS
Štiavnik s.r.o.
VZ LS Štiavnik, s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu konateľa , že upozornil vedúcu lesnej správy Považská Bystrica ing.
Kašákovú, že približovanie dreva na naše OM by sa nemalo vykonávať počas
daždivých dní.
2. Informáciu konateľa o doručenom liste od pracovnej skupiny p. Hujovej V.
3. Informáciu predsedu DR o príprave rozpočtu OÚ k vyčleneniu finančných
prostriedkov na opravy ciest v hornej časti obce.
4. Informáciu konateľa o príprave faktúry medzi LS a Lesmi SR z dôvodu účtovného
uzavretia formou zápočtu vzájomného využívania odvozných miest Magale a pod
Sokolovím.
5. Informáciu p. Chrenkovej o finančnom rozbore za III. Štvrťrok 2017.
6. Ústnu žiadosť p. Křenka Zdena o zvýšenie základnej mzdy.
7. Informáciu konateľa o doručenej výzve advokátky JUDr. Hlucháňovej, ktorá zastupuje
p. Vároša Jozefa, bytom Rudinka 64.
8. Žiadosť p. Hraboša Miroslava o súhlas na prípojku v lokalite pred Medvedím.
9. Informáciu konateľa o pripravovanej výzve MPaVSR na lesnú techniku.
10. Informáciu OLH o zahájení ochranných služieb na zamedzenie nelegálneho výrubu
vianočných stromčekov.

VZ LS Štiavnik, s.r.o. ukladá :
1. Pripraviť písomnú odpoveď pracovnej skupine p. Hujovej V. na list . Zodpovedný.
Konateľ . Termín: do konca mesiaca novembra .
2. Písomne odpovedať na výzvu od advokátky JUDr. Hlucháňovej . Zodpovedný: konateľ,
JUDr. Plačko. Termín: do konca mesiaca november .
3. Informovať VZ s.r.o. o uzavretých dohodách o vykonaní práce. Zodpovedný: konateľ.
Termín: priebežne .
4. Po zverejnení výzvy na čerpanie dotácie na lesnú techniku ihneď zvolať zasadnutie VZ
s.r.o.. Zodpovedný: konateľ . Termín: po zverejnení výzvy.
5. Pripraviť komplexnú dohodu o vzájomnom využívaní pozemkov v lokalite Suché
a Medvedie s p. Hrabošom Miroslavom. Zodpovedný: konateľ, JUDr. Plačko. Termín:
priebežne.

VZ LS Štiavnik, s.r.o. schvaľuje :
1. Odmenu p. Hláčikovi J. za dobre vykonanú starostlivosť o násadu pstruhov.
Hlasovanie: všetci za
2. Doplatenie odmeny členom VZ a členom DR okrem konateľa, za úspešnosť projektu
Opatrenie 8.3. Hlasovanie: všetci za
3. Prémie konateľa za III. štvrťrok 2017 . Hlasovanie všetci za
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4. 13.-ty plat pre zamestnancov , odmenu členom VZ s.r.o. a členom DR podľa účasti. .
Hlasovanie: všetci za
5. Termín konania inventúry IM , DIM , drevných zásob a reziva nasledovne:
1. deň: 20.12.2017, inventúra IM, DIM v zložení: predseda komisie: Vároš Miroslav,
členovia: Vladmír Rakovan, ing. Jozef Chlebina, Ladislav Bobrík, ing. Klučinec Ján
2. deň: 21.12.2017 , inventúra drevných zásob a reziva v zložení: predseda komisie:
ing. Gulán Ján, členovia: Michút Blažej, Baránek Jozef, Bambúch Peter, Hláčik
Jaroslav, Baránek Pavol, Křenek Zdenko, ing. Klučinec Ján , Machciník Ondrej.
V období od 01.01.2018 do 15.03.2018, inventúra účtov v zložení: predseda: ing.
Chlebina Jozef, členovia: ing. Ján Gulán, Chrenková Katarína, Vároš Miroslav.
Hlasovanie: všetci za
6. Odmenu OLH za účasť na zasadnutiach a prípravu zápisníc a uznesení . Hlasovanie:
Všetci za
7. Žiadosť p. Štepa J. o súhlas na vybudovanie drobnej stavby. Hlasovanie: všetci za
8. Každého novoprijatého zamestnanca do pracovno-právneho vzťahu a prepustenie
ktoréhokoľvek zamestnanca vrátane prijatia nových živnostníkov do ťažby
a približovania dreva. Hlasovanie: všetci za

zapisovateľ:

Gablík Peter

Overovatelia: Bobrík Ladislav
Michút Blažej

Predseda:

Ing. Gulán Ján
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