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Uznesenie č .2/2018 zo zasadnutia Výkonného výboru  Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za 
prítomnosti  členov DR, konaného dňa 24.5.2018 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 odpovedi  na výzvu od COOP Jednoty s tým, že akceptujú 
prenájom.   

2. Informáciu predsedu o zakúpení informačných a zákazových tabulí od firmy ZNAK s.r.o.  
3.  Informáciu predsedu, že prístupové cesty, ktoré sú zapísané po ROEPe na Lesy SR po 

rozhovore s ing. Klužliakovou nebude možné riešiť formou konania v zmysle opravy ROEPu. 
4. Informáciu predsedu , že sa stretol s JUDr. Plačkom a p. Kučavíkom Kamilom.  
5. Informáciu podpredsedu o porušení NZ na prenájom pozemku  uzatvorenej s p. Jozefom 

Mešom v lokalite Ráztoka.  
6. Informáciu predsedu o novelizácii zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.    

 
     VV LS v Štiavniku, p.s. ukladá : 

1. Preveriť u notárky Judr.  Hromkovej prípadnú možnosť prinavrátenia  pozemkov, na ktorých 
sú prístupové cesty k našim pozemkom Zodpovedný : predseda . Termín do najbližšieho 
zasadnutia . 

    2.   Preveriť možnosť odkúpenia alebo dlhodobého prenájmu na pozemky, na ktorých sa                                    
          nachádzajú naše prístupové cesty u Lesov SR.  Zodpovedný:  predseda,  termín po preverení  
         možnosti u JUDr. Hromkovej  
   3.   Preveriť aplikáciu novely zákona č. 97/2013 Z.z. na Okresnom úrade pozemkovom a lesnom                   
         Odbore Žilina.  Zodpovedný: predseda. Termín: priebežne. 
   4.  Preveriť známych vlastníkov na LV 8502 a pripraviť formu NZ s právom hospodárenia s tým,                                       
       táto zmluva bude zaslaná známym vlastníkom a za neznámych vlastníkom bude zaslaná buď      
      PF alebo Lesom SR. 
       Zodpovedný:  JUDr. Plačko, predseda . Termín: do konca júla 
 
         VV LS v Štiavniku, p.s. schvaľuje : 

1. Upraviť výšku prenájmu na NZ s p. Mešom Jozefom s platnosťou NZ do 31.12. 2020. 
Hlasovanie: všetci za 

2. Uzatvorenie NZ s p. Kučavíkom Kamilom na pozemky parc. č. 1523/6 a 1525/5 v cene 0,53 
Eur / m2 do 31.12. 2020. Hlasovanie: všetci za  

 

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

 

Overovatelia:    Rakovan Vladimír                        ..........................................  

                         

  Ing. Chlebina Jozef                        ........................................ 

 

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


