
Uznesenie č . 7/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 30.7. 2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.  

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

1. Informáciu konateľa o vybudovaní betónovej plochy pod kontajnery. 

2. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o podaní žaloby na firmu Femada s.r.o. Papradno. 

3. Informáciu konateľa o odpredaní časti sortimentov reziva pripravených pre firmu 

Femada s.r.o. 

4. Informáciu konateľa plnení projektu v nákupe techniky konkrétne kontajnerového 

nosiča, ktorý zatiaľ dodaný nebol. 

5. Informáciu konateľa že za mesiac jún 2020 dostaneme príspevok od štátu v závislosti 

od mesačných tržieb . 

6. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o podanej žalobe na Ing. Butkovú. 

7. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o spore s p. Várošom Jozefom. 

8. Informáciu OLH o doteraz vykonanej ťažbe v celkovom množstve 14 500 m3. 

9. Informáciu OLH o stretnutí s pracovníkmi SLS Banská Bystrica. 

10. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o pripravenej NZ pre Obec Štiavnik na pozemok 

pod Požiarnou Zbrojnicou. 

11. Informáciu konateľa o predložení NZ starostovi obce. 

12. Informáciu konateľa o vyrobených upozorňujúcich tabulách k rampám. 

13. Informáciu konateľa o Zápisnici DR č. 3. 

14. Informáciu konateľa o HV za I. polrok 2020 po strediskách. 

15. Informáciu konateľa o malom výberovom konaní na ťažbu a približovanie dreva. 

16. Informáciu konateľa o stave účtu a výške saldokonta. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Navštíviť p. Judr. Gera predsedu Urbáru Bytča v rámci rekonštrukcie cesty Tarabka – 

Malinné. Zodpovedný : Ing. Chlebina a konateľ, termín : do 22.8. 2020 

2. Na najbližšom rokovaní VZ prerokovať úpravu cenníka palivového štiepaného dreva. 

Zodpovedný : konateľ 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Štvrťročné prémie konateľa   Hlasovanie : všetci za 

2. Predaj starej vyvážačky  . 

 

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

 

Overovatelia:     Ing. Chlebina Jozef                      ..........................................  

 

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

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



 


