
Uznesenie č .1/2020 zo zasadnutia VV Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za prítomnosti  

členov DR, konaného dňa 7.5.2020  o 16.00 hod .  v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.  

VV LS v Štiavniku p.s. berie na vedomie : 

1. Informáciu predsedu o zápise GP č. 6/2019, ZPMZ ST 1886 vyhotoveného Ing. 

Jurajom Palkom, úradne overenom Ing. Janou Šebeňovou dňa 30.04. 2019 

evidovaného pod spisovou značkou G1-129/2019 do katastra nehnuteľností na 

Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, Zámok 104 

2.  Informáciu predsedu, že nám písomne oznámil p. Rakovan V. v zmysle zákona č. 

97/2013 § 9 odst. 8 že má záujem odpredať časť svojho spoluvlastníckeho podielu na 

LV 6295, 6832 a 3675.  

3. Informáciu predsedu o situácii na prevádzke píla a o dodaní novej techniky     v zmysle 

schváleného projektu.  

4. Informáciu OLH, že sa zahájila príprava nového PSoL na obdobie rokov 2021-2030. 

Taxátory sú ubytovaní na chate Bariny. 

5. Informáciu predsedu DR ohľadne kompenzácie zvýšených daní z nehnuteľností zo 

strany obce. Finančno ekonomická rada obce zatiaľ oficiálne nezasadala. 

 

 VV LS v Štiavniku p.s. ukladá : 

1. Pripraviť novú smernicu na prenájom pozemkov nakoľko platnosť väčšiny NZ končí 

v roku 2020. Zodpovední : Predseda, podpredseda a Judr. Plačko   Termín : priebežne 

v roku 2020. 

2. Pripraviť a podať trestné oznámenia na osoby, ktoré neoprávnene užívajú naše pozemky 

a dlhodobo neakceptujú uzatvorenie NZ. Zodpovední : Predseda a Judr. Plačko  

 

 

VV LS v Štiavniku p.s. schvaľuje : 

1. VV LS Štiavnik, p.s. schvaľuje : Zápis GP č. 6/2019, ZPMZ ST 1886 vyhotoveného Ing. 

Jurajom Palkom, úradne overenom Ing. Janou Šebeňovou dňa 30.04. 2019 evidovaného pod 

spisovou značkou G1-129/2019 do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Bytča, 

katastrálny odbor, Zámok 104 : Výkaz výmer Nový stav – p.č. 5597/13 lesný poz. o výmere 

5072907 m2, p.č. 5597/18 lesný poz. o výmere 274089 m2, p.č. 5597/19 zastav. pl. o výmere 

10476 m2, p.č. 5723/2 lesný poz. o výmere 486815 m2, p.č. 5723/4 lesný poz. o výmere 1221, 

p.č. 5723/5 lesný poz. o výmere 18166 m2, p.č. 5723/6 zastav. pl. o výmere 2267 m2, p.č. 5723/7 

zastav. pl. o výmere 6070 m2, p.č. 5726/1 trv. tráv. por. o výmere 337 m2, p.č. 5726/2 trv. trávn. 

por. o výmere 334 m2, p.č. 5727/1 trv. tráv. por. o výmere 1668 m2, p.č. 5727/2 trv. tráv. por. 

o výmere 171 m2, p.č. 5738/1 lesný poz. o výmere 3197 m2, p.č. 5738/2 lesný poz. o výmere 

1261 m2, p.č. 5738/3 lesný poz. o výmere 51 m2, p.č. 5739/1 orná pôda o výmere 1489, p.č. 

5739/2 lesný poz. o výmere 256 m2, p.č. 5750/1 trv. tráv. por. o výmere 4611 m2, p.č. 5750/2 

lesný poz. o výmere 541 m2, p.č. 5751/1 lesný poz. o výmere 1831 m2, p.č. 5751/2 lesný poz. 

o výmere 57 m2, p.č. 5752/1 trv. tráv. por. o výmere 1640 m2, p.č. 5752/2 lesný poz. o výmere 



81 m2, p.č. 5754/1 trv. tráv. por. o výmere 802 m2, p.č. 5754/2 lesný poz. o výmere 222 m2, p.č. 

5754/3 lesný poz. o výmere 502 m2, p.. 5755/2 lesný poz. o výmere 1334 m2, p.č. 6894 vod. tok 

o výmere 12908 m2.  Hlasovanie : všetci za  

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 Predseda :        Ing. Gulán Ján                       ........................................... 

 

 


