
Uznesenie č . 11/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 28.10. 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 

a o navážke makadamu na úseku cesty do Malinného cez pozemky Urbáru Bytča, so 

zakopaním odvodňovacej priekopy. 

2. Informáciu konateľa o ukončení stavebných prácach na ceste Skálie firmou JASES s.r.o. 

a o zhotovení GP s posudkom stavebného dozoru na projektovaný oporný múr. 

3. Informáciu konateľa o rokovaní so starostom obce Štiavnik k oprave ROEPU. 

4. Informáciu konateľa o možnosti zrýchlenia internetu s p. Hodoníkom J. z firmy 

PEGONET. 

5. Informáciu konateľa o stave účtu a saldokonta. 

6. Informáciu konateľa o výsledku hospodárenia za spoločnosť 1 – 9 mesiac 2021. 

7. Informáciu konateľa o výsledkoch hospodárenia na prevádzke píla za 1 – 9 mesiac 

2021. 

8. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe dreva za 1 – 9 mesiac 2021. 

9. Informáciu konateľa o doručených cenových ponukách na rekonštrukciu cesty 

Bočincovce – Skálie a Kladivovce – Bočincovce. 

10. Informáciu konateľa o doručených cenových ponukách na prekrytie a opravu strechy 

našej administratívnej budovy. 

11. Informáciu konateľa o doručení cenových ponúk na predaj ski sm na OM Čierne. 

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Preveriť u nášho právneho zástupcu prečo nie sú pridelené plomby na parcelách z 

dodatočnej žiadosti k oprave ROEPU. Zodpovedný : konateľ.  Termín : do najbližšieho 

zasadnutia. 

2. Preveriť vo firme Telecom, ktorý v súčasnosti robí v našej obci prieskum, aké sú ich 

technické možnosti a akú by nám dali cenovú ponuku. Zodpovedný : konateľ. Termín : 

do konca roku 2021. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Vykonať rekonštrukciu hornej časti cesty Kormanovce až po Kušanovú chatu s 

položením dvoch vrstiev asfaltu v celkovej dĺžke 1350 m vykoná v cene 94 230 eur 

firmou DOSA Slovakia, s.r.o.. Na ceste od Kladivovcov po Kormanovce sa vykoná 

rekonštrukcia v rozsahu, že sa opravia len poškodené časti asfaltového povrchu, s tým, 

že všetky stavebné podkladové práce vykoná vo vlastnej réžii Lesné spoločenstvo 

Štiavnik s.r.o. a firma Dosa Slovakia položí konečný asfaltový povrch.         Hlasovanie 

: všetci za 



2. Dodávku a výmenu krytiny so všetkými klampiarskymi prácami podľa jednotlivých 

položiek vykoná  p. Michút Ladislav. Hlasovanie : všetci za 

3. Odpredaj drevnej hmoty ski sm z OM Čierne v objeme 350 m3 firme DECURIO. 

Hlasovanie : všetci za 

 

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

 

Overovatelia:     Ing. Ghlebina Jozef                      ..........................................  

 

                           Rakovan Vladimír                         .......................................... 

 

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

 

 

 


