
Uznesenie č .1/2018 zo zasadnutia Výkonného výboru  Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za 
prítomnosti  členov DR, konaného dňa 22.3.2018 o 16.00 hod . v zasadačke LS Štiavnik s.r.o. 

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

     1. Informáciu JUDr. Plačku o pripravených výzvach p. Hrabošovi F., ing. Butkovej a COOP 
Jednote. .  
     2. Písomnú a ústnu žiadosť p. Jurinu Juraja o predaj alebo dlhodobý prenájom pozemku 
v lokalite Starovec.     
       
 
     VV LS v Štiavniku, p.s. ukladá : 

1. Pripraviť znenie NZ s firmou REAL Slovakia s.r.o. Žilina . 
Zodpovedný : predseda, komisia a JUDr. Plačko, termín do konca mesiaca apríl 2018. 

    2.   Vyrobiť zákazové a informačné tabule na prístupové cesty na pozemky LS.                    
          Zodpovedný:  predseda,  termín do konca apríla 2018. 
   3.    Prerokovať s Okresným úradom Policajného zboru v Bytči, akým spôsobom budeme                 
         postupovať pri porušovaní zákazu vjazdu na naše pozemky. 
        Zodpovedný: predseda. Termín: do konca mesiaca apríl 2018. 
   4. Prerokovať s ing. Kružliakovou na K.Ú Bytča akým spôsobom budú založené a archivované                          
       naše NZ. Zodpovedný: predseda. Termín: do konca mesiaca apríl. 
   5. Začať konanie v zmysle ROEPu  na  zmene a oprave vlastníka na prístupových cestách k našim       
       Pozemkom.   Zodpovedný: predseda, JUDr. Plačko. Termín: do konca mesiaca apríl 20018. 
   6. Písomne upovedomiť známych vlastníkov a pozemkový fond SR o práve hospodárenia na LV 
      8502. Zodpovedný: predseda. Termín : do konca apríla 2017. 
  7. Uzatvoriť NZ v lokalite Predjastrabie s p. Hešom Martinom a Hrabošom Tomášom.  
     Zodpovedný: komisia na uzatváranie NZ. Termín: do konca mesiaca apríl 2018. 
  8. Prizvať p. Jurinu J. k rokovaniu ohľadne uzatvorenia NZ na parcele č. 1113/4 v lokalite    
     Starovec. Zodpovedný: predseda, komisia.  Termín: do konca mesiaca apríl 2018 
 9.  Prizvať p. Kučavíka K. k rokovaniu ohľadne uzatvorenia NZ na parcelách č. 1523/6 a 1525/5. 
      Zodpovedný: predseda, komisia. Termín : do konca mesiaca apríl 2018. 
 
     

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

 

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

                         

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

 

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

 


