
Uznesenie č . 10/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 1.10. 2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.  

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie : 

1. Informáciu konateľa, o  pripravenej žiadosti o platbu na PPA za dodanú techniku. 

2. Informáciu konateľa o príspevku zo štátu na zamestnanca v závislosti od mesačných 

tržieb za mesiac september . 

3. Informáciu konateľa, že NZ na pozemok pod starou požiarnom zbrojnicou starosta 

podpísal. 

4. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o zaslaní písomného vyjadrenia ku lehote k 

zisteniam uvedeným v Návrhu správy o výsledku ex post kontroly PPA K389-P č. 

projektu 084ZA030073/Realizácia a ochrana lesných spoločenstiev – obnova, ochrana, 

ošetrovanie a výchova destabilizovaných lesov v Lesnom spoločenstve Štiavnik s.r.o., 

ktorá bola vykonaná v čase od 4.6. 2020 do 6.8. 2020. 

5. Informáciu konateľa, že Judr. Gero predseda Urbáru Bytča pripravil a podpísal zmluvu 

k  plánovanej rekonštrukcii cesty Tarabka – Malinné.  

6. Informáciu Judr. Plačku o pripravenom textovom znení oznámenia členom LS 

v Štiavniku p.s. k plánovanému VZ. 

7. Informáciu predsedu DR o zaslaní oznámenia na prokuratúru, že Lesy SR konajú 

v rozpore so zákonom. 

8. Informáciu konateľa o nefunkčnosti elektronickej rampy na  Kyčere. 

9. Informáciu konateľa o tabuľkovom porovnaní výnosov za obdobie mesiacov 1-8 rokov 

2019 a 2020. 

10. Informáciu konateľa o aktuálnom stave saldokonta a stave účtu. 

11. Informáciu Judr. Plačku o aktuálnom stave podanej žalobe na firmu Femada s.r.o. 

Papradno. 

12. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe za mesiace 1-9 / 2020. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť písomné opravné konanie na cestu Jasenové, ale aj na iné cesty ktoré 

prechádzajú cez pozemky LS a sú napísané po ROEPE na SR. Zodpovední : konateľ 

a Judr. Plačko, termín :  31.10. 2020 

2. Zapracovať rozdiely vo výnosoch za rok 2019 a 2020 do správy predsedu za rok 2019. 

Zodpovedný : konateľ, termín : do najbližšieho zasadnutia 

3. Dopracovať textové znenie oznámenia pre členov LS k neuskutočneniu VZ. Zodpovední 

: konateľ a Judr. Plačko, termín : do najbližšieho zasadnutia 

 

 

 

 



VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Zvýšenie prémií o výške rozhodne podľa odmeňovacieho poriadku každý zodpovedný 

nadriadený podľa zásluh jednotlivých pracovníkov  Hlasovanie : všetci za 

 

 

 

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

 

Overovatelia:    Džanaj Marian                              ..........................................  

 

                           Bobrík Ladislav                            .......................................... 

 

 Konateľ:           Ing. Gulán Ján                       ........................................... 

 

 

 


