
Uznesenie č .2/2022  zo zasadnutia VV Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za 

prítomnosti  členov DR, konaného dňa 13.9. 2022 o 15.00 hod .  v zasadačke LS Štiavnik 

s.r.o. 

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

1. Informáciu predsedu o dohode s riaditeľom základnej školy o poskytnutí telocvične na 

uskutočnenie VZ so zabezpečením  nalepenia ochranných nálepiek na stoličky a stoly. 

2. Informáciu predsedu o dohode s p. Hodoníkom J. a p. Ing. Hešom T. k vykonaniu 

prezentácie a doplňujúcich volieb člena, alebo členov DR na VZ LS v Štiavniku, p.s.. 

3. Informáciu predsedu o niekoľkých zmenách v obsadení jednotlivých pracovných komisií 

na VZ. 

4. Informáciu JUDr. Plačku o prebiehajúcom dedičskom konaní v ktorom notárka JUDr. 

Vrlíková rozdelila naše listy vlastníctva. 

5. Žiadosť p. JUDr. Kulíška o zriadení vecného bremena na pozemok. 

 VV LS v Štiavniku p.s. ukladá : 

1. Zakúpiť ochranné nálepky na stoličky a stoly do telocvične základnej školy, z dôvodu 

zabránenia prípadného poškodenia novej podlahy počas konania VZ.         Zodpovedný 

: predseda.  Termín : do konania VZ. 

2. Preveriť možnosť výroby a zakúpenia ochranných nálepiek na hlasovacie lístky.            

Zodpovedný : predseda.  Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

3. Pripraviť návrh obsadenia pracovných komisií a členov volebnej komisie. Zodpovedný 

: predseda. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

4. Pripraviť znenie pozvánky na VZ ktoré sa bude konať 6.11. 2022. Zodpovedný : konateľ. 

Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

5. Vykonať právne kroky k zamedzeniu rozdelenia našich listov vlastníctva po vykonanom 

dedičskom konaní a preveriť zákonné možnosti pri zriaďovaní vecného bremena na 

pozemok . Zodpovedný : JUDr. Plačko. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

VV LS v Štiavniku p.s. schvaľuje : 

1.  Konanie VZ LS v Štiavniku, p.s. dňa 6.11. 2022 v telocvični základnej školy.                 

Hlasovanie : všetci za.  

 

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

 

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

 

                         Džanaj Marian                               .......................................... 

 

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

 


