
Uznesenie č . 13/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 1.12. 2022  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.. 

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

1. Informáciu konateľa o ústnej sťažnosti p. Majku Ľudovíta a syna na spôsob opravy cesty 

v Medveďom. 

2. Informáciu konateľa o zaslaní písomnej odpovede na žiadosť Slovenského cykloklubu.  

3. Informáciu konateľa o predbežných výsledkoch hospodárenia za mesiac 1–10 2022 za 

spoločnosť a prevádzku Píla. 

4. Informáciu konateľa o ďalšej oprave briketovacieho stroja pri gátri.  

5. Informáciu konateľa o možnosti zakúpenia repasovaného vysokozdvižného vozíka 

formou lízingu so splatnosťou na 3-4 roky. 

6. Informáciu OLH o výške ťažby dreva za 1-10 mesiac 2022. 

7. Informáciu p. Ing. Puterovej Z., že od 1.1.2023 sa bude zamestnancom vyplácať záloha 

na finančný príspevok na stravovanie, ako náhrada za stravné lístky. 

8. Informáciu konateľa o stave účtu k 1.12. 2022 a aktuálnom saldokonte. 

9. Informáciu konateľa o oznámení z PPA Bratislava o Upovedomení účastníka konania 

o predĺžení zákonnej lehoty do 60 dní. 

10. Informáciu konateľa o možnosti čerpania dotácie na rekonštrukciu ciest kategórie 1L, 

2L,3L z Výzvy PPA č. 63/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku 

podopatrenie : Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 

modernizáciou poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Investície týkajúce sa 

infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. 

11. Informáciu konateľa o exkurzii vo firme Wood-Mizer v Poľsku výrobcom 

drevospracujúcich strojov. 

12. Informáciu konateľa o vyplatení škody poisťovňou na rampe Horná Kýčera vo výške 

900 eur. 

13. Informáciu JUDr. Plačku J. o rokovaní k NZ na cestu do Bočincov na obecnom 

zastupiteľstve. 

14. Informáciu JUDr. Plačku J. o aktualizovaní NZ pre vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. na 

obdobie rokov 2026-2030. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Predávať guľatinu (ski a kôrovec) z OM pre odberateľa z Poľska p. Galku formou 

výberových konaní.  Zodpovedný : konateľ.  Termín : trvalý. 

2. Vypracovať NZ s vecným bremenom na cestu do Bočincov v spolupráci s advokátkou 

JUDr. Hadbábnou. Zodpovedný : konateľ a JUDr. Plačko. Termín : do najbližšieho 

zasadnutia. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Dodatok k Zmluve o poskytovaní ekonomických a účtovných služieb p. Ing. Puterovou 

Zuzanou s platnosťou do 31.12. 2023. Hlasovanie : všetci za. 



2. Termín vykonania fyzickej inventúry dňa 20. a 21. decembra 2022 a zloženie 

inventarizačných komisií na HIM, DHIM, zásob dreva, reziva a inventúru účtov, ktorá 

sa vykoná v období od 01. 01. 2023 do 28.02. 2023 v zložení podľa návrhu konateľa. 

Hlasovanie : všetci za. 

3. Vyplatiť odmenu p. Hláčikovi J., p. Fujkovi P. a p. Kortišovej E., zamestnancom 

s trvalým pracovným pomerom vyplatiť odmenu za druhý polrok 2022 a sezónnym 

pracovníčkam v pestovnej činnosti, každému úmerne podľa odpracovaného pracovného 

fondu, členom VZ s.r.o. a členom DR s.r.o. vyplatiť odmenu .   Hlasovanie : všetci za. 

4. Vyplatiť štvrťročné odmeny konateľovi . Hlasovanie : všetci za. 

5. Cenu palivového dreva z ES, odpadu z manipulácie vo výške 40 eur/m3.      Hlasovanie 

: všetci za. 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia:    Blažej Michút                                ..........................................  

 

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

 

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

 


