
Uznesenie č . 12/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.11. 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 rekonštrukcii cesty do Malinného cez pozemky Urbáru Bytča. 

2. Informáciu konateľa k oprave ROEPU. 

3. Informáciu konateľa o uzatvorenej Zmluve a dohode s firmou DOSA Slovakia, s.r.o. na 

položenie asfaltového povrchu na cestu do Bočincov. 

4. Informáciu konateľa o zaplatení materiálu na opravu strechy administratívnej budovy. 

5. Informáciu konateľa o stave účtu a saldokonta. 

6. Informáciu konateľa o výsledku hospodárenia za spoločnosť 1 – 10 mesiac 2021. 

7. Informáciu konateľa o výsledkoch hospodárenia na prevádzke píla za 1 – 10 mesiac 

2021. 

8. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe dreva za 1 – 10 mesiac 2021. 

9. Informáciu konateľa o emailovom zaslanom písomnom návrhu Dohody o usporiadaní 

práv a povinností pri užívaní cesty do Bočincov od starostu obce. 

10. Informáciu konateľa o vykonávaní VÚ ťažby do 50 r. v lokalite Ustrígel Buntová v 

objeme 200 m3 a o požiadavke na cenové ponuky od našich stálych odberateľov.  

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť návrhy na zmenu Smernice na chystanie dreva v samovýrobe a cenníka 

palivového dreva. Zodpovední : členovia VZ.  Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

2. Dohodnúť sa so starostom obce Štiavnik na stretnutí k prerokovaniu návrhu Dohody 

o usporiadaní práv a povinností pri užívaní cesty do Bočincov. Zodpovedný : konateľ. 

Termín : do konca roku 2021. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Odmeňovací poriadok LS Štiavnik s.r.o. platný od 01. 01. 2022.  

Hlasovanie : 5 za, zdržal sa Gablík P., proti Rakovan V. 

2. Smernicu pre tvorbu a používanie sociálneho fondu LS Štiavnik s.r.o. platnú od 01. 01. 

2022.    Hlasovanie : všetci za 

3. Smernicu prirodzených úbytkov zásob LS Štiavnik s.r.o. platnú od 01. 01. 2022.  

Hlasovanie : všetci za 

4. Termín vykonania fyzickej inventúry dňa 16. a 17. 12. 2021 a zloženie inventarizačných 

komisií na HIM, DHIM, zásob dreva, reziva a inventúru účtov, ktorá sa vykoná v období 

od 01. 01. 2022 do 28.02. 2022 v zložení podľa návrhu konateľa. Hlasovanie : všetci za. 

5. Nájomnú zmluvu na bytové priestory v Rajčanke s rodinou Vozárikovcov na obdobie 

rokov 2022 – 2025   Hlasovanie : všetci za. 

 



 

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

 

Overovatelia:     Ďzanaj Marián                             ..........................................  

 

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

 

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

 

 

 


