
Uznesenie č . 9/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 7.9. 2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.  

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

1. Informáciu konateľa, že sa v súčasnosti  pripravuje žiadosť o platbu na PPA za dodanú 

techniku. 

2. Informáciu konateľa o príspevku zo štátu na zamestnanca v závislosti od mesačných 

tržieb za mesiac august  

3. Informáciu konateľa, že obecné zastupiteľstvo nám schválilo NZ na pozemok pod starou 

požiarnom zbrojnicou podľa nášho návrhu. 

4. Informáciu konateľa o zaslaní písomnej námietky voči zisteniam uvedeným v Návrhu 

správy o výsledku ex post kontroly PPA K389-P č. projektu 084ZA030073/Realizácia 

a ochrana lesných spoločenstiev – obnova, ochrana, ošetrovanie a výchova 

destabilizovaných lesov v Lesnom spoločenstve Štiavnik s.r.o., ktorá bola vykonaná 

v čase od 4.6. 2020 do 6.8. 2020. 

5. Informáciu konateľa a Ing. Chlebinu J. o plánovanej rekonštrukcii cesty Tarabka – 

Malinné v spolupráci s Urbárom Bytča.  

6. Informáciu predsedu DR o vykonaných kontrolách používania služobných aut.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Zvolať stretnutie s pánom Várošom Jozefom. Zodpovední : konateľ a Judr. Plačko 

termín :  17.9. 2020 

2. Pripraviť písomné vyjadrenie  k Lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení je do 11.9. 2020 ako súčasť z  Návrhu správy o výsledku ex post kontroly K389-

P z PPA Bratislava č. projektu 084ZA030073/Realizácia a ochrana lesných 

spoločenstiev –obnova, ochrana, ošetrovanie a výchova destabilizovaných lesov 

v Lesnom spoločenstve Štiavnik s.r.o. . Zodpovední : konateľ, Judr. Plačko            Termín: 

do 11.9. 2020 

3. Pripraviť textové znenie oznámenia členom LS v Štiavniku p.s.  k plánovanému VZ.                    

Zodpovední : konateľ, Judr. Plačko  Termín : do 30.9. 2020. 

4. Zaslať písomnú výzvu Lesom SR odštepnému závodu Považská Bystrica.      Zodpovední 

: konateľ, OLH Termín : ihneď 

5. Intenzívnejšie vykonávať ochranu majetku zamykaním rámp a upozorňovať cudzích 

vodičov o zákaze vjazdu na naše pozemky. Zodpovední : konateľ a lesnícky personál. 

Termín : nepretržite 

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

 

Overovatelia:    Ing. Chlebina J.                            ..........................................  

 

                           Michút Blažej                               .......................................... 

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



 


