Uznesenie č . 12/2020 z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného
spoločenstva Štiavnik s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 30.11. 2020 o 17.00
hod. v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu p. Gablíka o hospodárení v lesných porastoch súkromných vlastníkov lesov
Jaríčkovce 269, 354a,354b,354c,354d za obdobie rokov 2017-2020.
2. Návrh p. Čupca Kamila zástupcu súkromných vlastníkov lesov Jaríčkovce
s podmienkami uzatvorenia NZ na ďalšie obdobie.
3. Informáciu p. Gablíka o hospodárení v lesných porastoch 369a,369b,369c,369d,369e
súkromných vlastníkov lesov Rástoka – Bambúch Pavol za obdobie rokov 2014-2020.
4. Informáciu p.Gablíka o hospodárení v lesných porastoch súkromných vlastníkov lesov
Malinné - Hlaváče 2018-2020.
5. Informáciu p. Gablíka, že prenájom podielnikom sa vypláca priebežne, denným limitom
cez banku .
6. Informáciu p. Gablíka o upravenej vyhláške do miestneho rozhlasu kedy sa začne
vyplácať prenájom vlastníkom.
7. Informáciu p. Gablíka o upravenom oznámení na Okresný úrad pozemkový a lesný
odbor z uvedenými dôvodmi, pre ktoré sa nemôže zvolať VZ vlastníkov LS v Štiavniku,
p.s. v roku 2020.
8. Informáciu p. Gablíka o zaslaní Vyjadrenia k správe o výsledku ex post kontroly K389P na PPA Bratislava.
9. Informáciu p. Gablíka, že Judr. Plačko zaslal Vyjadrenie k pripomienkam úradu
vyšetrovania .
10. Informáciu p. Gablíka o návrhu konateľa ohľadne kompenzácie dlžoby firmy FEMADA
s.r.o. Papradno.
VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Informovať p. Čupca Kamila o rozhodnutí VZ s.r.o. Štiavnik s akými podmienkami by sa
uzatvorila NZ na obdobie rokov 2021-2030. Zodpovedný: Gablík P.
Termín :
do 1.12. 2020
2. Prerokovať podmienky prípadného uzatvorenia NZ s p. Čupcom Kamilom. Zodpovední
: konateľ, Gablík P., termín : do 7.12.2020
3. Informovať p. Bambúcha Pavla o rozhodnutí VZ s.r.o. Štiavnik s akými podmienkami by
sa uzatvorila NZ na obdobie rokov 2021-2030.
Zodpovedný :
Gablík P. Termín : do 1.12.2020
4. Prerokovať podmienky prípadného uzatvorenia NZ s p. Bambúchom Pavlom.
Zodpovední : konateľ, Gablík P., Termín : do 7.12.2020
5. Informovať vlastníkov lesných porastov Malinné – Hlaváče, s akými podmienkami by
sa uzatvorila NZ na obdobie rokov 2021-2030.
Zodpovední: konateľ, Gablík P., Termín : do 7.12. 2020

6. Predložiť podrobnú analýzu hospodárenia v lesných porastoch súkromných vlastníkov
Rástoka a Malinné v ktorých končí platnosť NZ k 31.12.2020.
Zodpovední : Gablík P. Termín : do 11.12.2020
7. Pripraviť návrh na vyplatenie trinásteho platu zamestnancom za rok 2020 podľa
predbežného ekonomického výsledku hospodárenia.
Zodpovední : konateľ, Gablík P. Termín : do 18.12. 2020.
8. Zabudovať na administratívnu budovu LS Štiavnik s.r.o. elektronického vrátnika.
Zodpovední : konateľ, technik Termín: do 18.12.2020
9. Osloviť advokátsku kanceláriu Kucek Partners s.r.o. Bratislava, aby pripravila
podrobný plán, ako sa bude ďalej postupovať v spore s PPA Bratislava.
Zodpovedný : konateľ Termín : po ukončení PN konateľa
VZ LS Štiavnik s.r.o. neschvaľuje :
1. Návrh p. Kamila Čupca k NZ s požadovanou výškou prenájmu s ročnou výpovednou
lehotou. Hlasovanie : všetci proti
2. Návrh konateľa ohľadne kompenzácie dlžoby firmy FEMADA s.r.o. Papradno formou
zápočtu za uhadzovanie a pálenie haluziny, ktoré by zabezpečil p. Kozáčik. Hlasovanie
: všetci proti
VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. Výšku prenájmu súkromným vlastníkom lesných porastov 269,354a,354b,354c,354d
Jaríčkovce s uzatvorením NZ na obdobie rokov 2021-2030.
Hlasovanie : 4 za, p. Bobrík L. sa zdržal
2. Výšku prenájmu súkromným vlastníkom lesných porastov 369a,369b,369c,369,369e
Rástoka s uzatvorením NZ na obdobie rokov 2021-2030.
Hlasovanie : všetci za
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