
Uznesenie č .6 / 2022  zo zasadnutia VV Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s. za 

prítomnosti  členov DR, konaného dňa 09.11. 2022 o 16.00 hod .  v zasadačke LS Štiavnik 

s.r.o. 

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

1. Informáciu predsedu o probléme rušenia signálu počas hlasovania na VZ. 

2. Informáciu predsedu o celkovej účasti vlastníkov na VZ a výsledkoch jednotlivých 

hlasovaní. 

3. Informáciu predsedu o výsledku hlasovania na VZ za výšku prenájmu za rok 2022. 

4. Informáciu predsedu o výsledkoch voľby za člena DR. 

5. Informáciu predsedu o písomnej žiadosti p. Vršanovej A. a p. Kavalcovej B. 

o odkúpenie pozemku.  

VV LS v Štiavniku p.s. ukladá : 

1. Písomne odpovedať na žiadosť p. Vršanovej A. a p. Kavalcovej B.. Zodpovedný : 

predseda.  Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

2. Vypracovať novú NZ pre vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. na obdobie rokov 2026 – 2030.       

Zodpovední : predseda a JUDr. Plačko J.. Termín : do 30.11. 2022. 

3. Viesť evidenciu so štatistikou účasti vlastníkov na VZ LS v Štiavniku, p.s..                                   

Zodpovedný : predseda. Termín : priebežne. 

VV LS v Štiavniku p.s. schvaľuje : 

1. Konanie 2. kola čiastkového VZ LS v Štiavniku, p.s. v záujme a v zmysle hospodárnosti 

pozemkového spoločenstva dňa 11.12. 2022 korešpondenčným spôsobom.   Hlasovanie 

: všetci za.  

2. Znenie pozvánky s prílohami na 2. kolo čiastkového VZ LS v Štiavniku, p.s. konaného 

dňa 11.12. 2022 korešpondenčným spôsobom.    Hlasovanie : všetci za. 

3. Vypracovanie novej NZ pre vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. na obdobie rokov 2026 –

2030.     Hlasovanie : všetci za. 

4. Vyplácanie prenájmu za rok 2022 aj z LV 8502, 10049 – Jastrabie v ktorom je 

spoluvlastníkom LS v Štiavniku a z LV 7029 – Malinné, kde je taktiež spoluvlastníkom 

LS v Štiavniku. Z LV 8502, 10049 a 7029 bude podiel k vyplácaniu prenájmu rozdelený 

medzi všetkých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti podľa jednotlivých podielov. 

Hlasovanie : všetci za. 

 

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

 

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

 

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

 

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



 


