
Uznesenie č . 10/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 30.9. 2021  o 16.00 hod. v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

 

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

1. Informáciu konateľa o dodávke a rozvoze kameniva na poškodené cesty a zvážnice. 

2. Informáciu konateľa o aktuálnych cenách guľatiny. 

3. Informáciu Ing. Puterovej o pripravenej Smernici pre nastavenie normy prirodzených 

úbytkov zásob našej spoločnosti. 

4. Informáciu konateľa o doteraz vykonaných stavebných prácach na ceste Skálie firmou 

JASES s.r.o.. 

5. Informáciu konateľa o vykonaných opatreniach OÚ Štiavnik pri čističky odpadových 

vôd Pažite. 

6. Informáciu konateľa o príprave návrhu na úpravu odmeňovacieho poriadku.  

7. Informáciu p. Gablíka o rokovaniach vlastníkov pôdy a ministerstva životného 

prostredia SR ku zaradeniu niektorých lúk do národného zoznamu území európskeho 

významu v pohorí Javorníkov. 

8. Informáciu konateľa  o preoraní zvážnice buldozérom od firmy K-TRANS do 

Malinného. 

9. Informáciu konateľa o navezení makadamu na cestu do Medvedieho. 

10. Informáciu konateľa o možnostiach opravy poškodených častí na asfaltovej ceste 

v Dlhej.  

11. Informáciu konateľa a Ing. Chlebinu o rokovaniach s p. Ing. Kružliakovou. 

12. Informáciu konateľa o stave účtu a saldokonta. 

13. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej o výsledku hospodárenia za spoločnosť 1 – 8 

mesiac 2021. 

14. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe dreva za 1 – 8 mesiac 2021. 

15. Informáciu konateľa, Ing. Puterovej a p. Křenka o výsledkoch hospodárenia na 

prevádzke píla za 1 – 8 mesiac 2021. 

16. Informáciu konateľa o rokovaní so starostom obce o oprave asfaltovej cesty do 

Bočincov. 

17. Informáciu konateľa o plánovanom výlove rýb. 

18. Informáciu konateľa o objednaní elektronickej rampy do Kamenného. 

19. Informáciu OLH o vykonaní štátneho dozoru po 10 rokoch u vybraných 

obhospodarovateľov lesa v LC Bytča, LC Marček a LC Starovec v termíne od 20.9. 

2021 do 12.11. 2021. 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Prerokovať so zástupcom firmy Pegonet možnosti skvalitnenia a zrýchlenia 

internetových dát. Zodpovedný : konateľ.  Termín : do najbližšieho zasadnutia. 



2. Osloviť aspoň 3 stavebné firmy s požiadavkou na predloženie cenových ponúk na 

položenie asfaltového povrchu v jednej vrstve v dĺžke 1150 m  a dvoch vrstvách v dĺžke 

1350 m na ceste do Bočincov. Zodpovedný : konateľ. Termín : do 15.10. 2021 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Štvrťročné prémie konateľovi . Hlasovanie : všetci za 

2. Zvýšenie základného platu konateľa . Hlasovanie : všetci za 

3. Vyplácať za pracovné činnosti členom VZ s.r.o. a členom DR  a za zasadnutie VZ s.r.o.  

pre člena a  konateľa a predsedu DR. 

Hlasovanie : všetci za 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


