
Uznesenie č . 10/2019 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 28.11 .2019  o 16.00 hod .  na chate Bariny.  

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

1. Informáciu konateľa o ukončení verejného obstarávania na manipulačný stroj, 
nakladač. 

2. Informáciu konateľa o cenovej ponuke za starý nakladač Volvo. 
3. Informáciu konateľa o situácii s PN na prevádzke píla. 
4. Informáciu konateľa o zápisnici DR č. 5/2019.  
5. Informáciu konateľa o výsledku merania hluku Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Hale A a Hale B.  
6. Informáciu konateľa o vzniknutej chybe pri zasielaní zápočtu p. Kuciakovi V.                     
7. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Králikovej M. 
8. Informáciu konateľa o udelení pokuty Okresným riaditeľstvom hasičského 

a záchranného zboru v Žiline. 
9. Informáciu p. Rakovana V. o ponuke Farského úradu v Štiavniku. 
10. Informáciu OLH celkovej doteraz vykonanej ťažbe. 
11. Informáciu OLH o plánovaných ochranných službách. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Uskutočniť pohovor so zamestnancami s dlhodobou PN za účasti členov VZ s.r.o. 
Termín : Do konca mesiaca december. Zodpovedný : konateľ 

2. Zaslať písomnú odpoveď na žiadosť p. Králikovej M. Termín : Do konca mesiaca 
december. Zodpovedný : konateľ, Rakovan V. 

3. Písomne požiadať OÚ Štiavnik o pravidelnom informovaní o zákazoch spaľovania. 
Termín : Do konca mesiaca december. Zodpovedný : konateľ, OLH. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. V prípade potreby uskutočniť prefinancovanie časti projektu čerpania dotácií z EU na 
lesnú techniku formou medzi úveru  alebo krátkodobého lízingu . Hlasovanie : všetci 
za 

2. Uskutočnenie inventúry DIM, HIM, zásob drevnej hmoty a reziva na deň 18. a 19. 12. 
2019 v navrhnutom zložení. Hlasovanie : všetci za 

3. Žiadosť p. Hudčeka R. a p. Ing. Pastorka V. o povolenie na prekopanie studne 
s osadením šachty k prívodu pitnej vody. Hlasovanie : všetci za 

4. Zosobnenie pokuty  od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Žilina 
p. Hláčikovi J. Hlasovanie : všetci za 

5. Odmenu  p. Hláčikovi J. za vzorný odchov rýb. Hlasovanie : všetci za 
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ruší bod. Č. 8 v Uznesení z VZ LS s.r.o. č. 7/2017 zo dňa 23.11. 2017. 
Hlasovanie : všetci za 

 
 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


