
Uznesenie č .3/2021 zo zasadnutia VV Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za prítomnosti  

členov DR, konaného dňa 17.6.2021  o 14.00 hod .  v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.  

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

1. Informáciu podpredsedu p. Rakovana V. o príprave NZ na obdobie rokov 2021-2025. 

2. Informáciu predsedu o tom, že obec nevykonala zatiaľ žiadne nápravné opatrenia 

na čističke odpadových vôd Pažite. 

3.  Informáciu predsedu o rokovaní na Okresnom úrade katastrálnom odbore s p. Ing. 

Kružliakovou o prerušení konania v rámci ROEPU. 

4. Informáciu predsedu o podanej žiadosti k ROEPU na Lesy SR odštepný závod Považská 

Bystrica. 

5. Informáciu p. Gablíka P. o dohodnutom termíne návštevy archívu v zámku v Bytči. 

6.  Informáciu Judr. Plačku o pripravenom podaní na Kataster Bytča o odstránenie 

nedostatkov ku žiadosti o zmenu údajov schváleného registra..  

7. Informáciu podpredsedu o uzatvorenej NZ zmluve s p. Palkom S. 

8. Informáciu predsedu o žiadosti o odkúpenie pozemku 3189/2 od p. Kataríny Melišovej. 

9. Informáciu predsedu o žiadosti o prenájom časti pozemku 3189/2 od p. Miškovičovej 

Evy.  

10. Informáciu predsedu o žiadosti p. Anny Škutovej o odkúpenie pozemku na p. č. 2442/1, 

2442/2, 2442/3 a 2442/4. 

11. Informáciu predsedu o žiadosti p. Patrika Pobijaka o odkúpenie pozemku na p. č. 

2266/2, 2265/5 a 2261/4. 

12. Informáciu Judr. Plačku o podaní podnetu na krajskú prokuratúru o podnete na vydanie 

protestu prokurátora k prededeniu po Pastorkovi Jozefovi. 

 

 VV LS v Štiavniku p.s. ukladá : 

 

1. Zaslať na Okresný úrad Bytča katastrálny odbor v termíne lehoty podnet na odstránenie 

nedostatkov ku žiadosti o zmenu údajov schváleného registra.  Zodpovední : predseda 

a Judr. Plačko. Termín : ihneď 

2. Pripraviť program rokovania a doplnenie do zmluvy o PS na VZ v auguste roku 2021 

korešpondenčnou formou v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách. Zodpovední 

: predseda a Judr. Plačko.  Termín : do najbližšieho zasadnutia VV.                  

3. Písomne odpovedať p. Kataríne Melišovej na jej písomnú žiadosť. Zodpovední : 

predseda a podpredseda. Termín : do 30.6.2021. 

4. Preveriť písomnú žiadosť a dohodnúť stretnutie na mieste s p. Miškovičovou Evou. 

Zodpovedný : podpredseda.  Termín : do 31.7.2021. 

5. Písomne odpovedať p. Anny Škutovej na jej písomnú žiadosť. Zodpovední : predseda 

a podpredseda. Termín : do 30.6.2021. 

6. Písomne odpovedať p. Patrikovi Pobijakovi na jeho písomnú žiadosť. Zodpovední : 

predseda a podpredseda. Termín : do 30.6.2021. 

7. Osloviť vlastníkov do jednotlivých komisií na korešpondenčné VZ konané v roku 2021. 

Zodpovedný : predseda. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

 

 



VV LS v Štiavniku p.s. schvaľuje : 

1. Vykonať VZ v roku 2021 korešpondenčnou formou v zmysle zákona o pozemkových 

spoločenstvách. Hlasovanie : všetci za. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


