
Uznesenie č . 13/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 16.12. 2021  o 11.00 hod. v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

 

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

1. Informáciu konateľa o dohode s firmou DOSA Slovakia, s.r.o. na položenie asfaltového 

povrchu na cestu do Bočincov až v roku 2022. 

2. Informáciu konateľa a p. Ing. Puterovej o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 

2022. 

3. Informáciu OLH o množstve vykonanej ťažby 1 – 11 mesiac 2021. 

4. Informáciu predsedu DR o rokovaní obecného zastupiteľstva k navrhovanému návrhu 

Dohody k ceste do Bočincov. 

5. Informáciu konateľa o dohode so starostom obce, že stretnutie s poslancami sa 

uskutoční až v novom roku 2022. 

6. Informáciu konateľa o predaji prebierkovej drevnej hmoty z lokality Buntová dolina. 

7. Informáciu konateľa o stave účtu a saldokonta. 

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

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Dohodnúť sa so starostom obce Štiavnik na stretnutí k prerokovaniu možnosti opravy 

ROEPU.  Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia VZ. 

2. Prizvať na zasadnutie VZ s.r.o. kompetentných pracovníkov ŠOP SR a Stráže prírody 

SR. Zodpovední : konateľ a OLH. Termín : na najbližšie zasadnutie VZ s.r.o.. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Vyplatiť zamestnancom 13-ty plat ,  v rátane pracovníčok v pestovnej činnosti a 

1odmenu každému pracovníkovi s trvalým pracovným pomerom. Hlasovanie : všetci  

2. Z dôvodu dosiahnutia vyššieho výsledku hospodárenia v roku 2021, vyplatiť vlastníkom 

LS v Štiavniku p.s. ďalší prenájom vo výške :  40 eur/ha.  Hlasovanie : všetci za.  

3. Vyplatiť odmenu p. Hláčikovi J. za starostlivosť o chov rýb v r. 2021 , Ing. Klučíncovi 

J. odmenu za manipulačný zisk na MS v roku 2021, p. Chrenkovej K. odmenu z nášho 

sociálneho fondu , p. Ing. Puterovej Z. vyplatiť odmenu :  p. Rakovanovi V. ,  p. Várošovi 

M. , p. Džanajovi M. , p. Bobríkovi L. , p. Ing. Chlebinovi J.  , p. Klučíncovi J. st., p. 

Machciníkovi O. ,p. Michútovi B. , p. Gablíkovi P. a Ing. Gulánovi J.  Hlasovanie : 

všetci za 

4. Štvrťročné prémie konateľovi . Hlasovanie : všetci za. 

5. Od 01.01. 2022  prideľovať stravné lístky pre zamestnanca . Hlasovanie : všetci za 

6. Od 01.01. 2022 cenu za pilinové brikety vo výške 150 eur/tona, hoblinové brikety 140 

eur/tona. Palivové drevo z OM ihličnaté 30 eur/m3, listnaté 50 eur/m3, ihličnatá 

vláknina 35 eur/m3. Palivové drevo z MS ihličnaté štiepané 28 eur/prm, listnaté 

štiepané 43 eur/prm bez DPH.  Hlasovanie : všetci za 



 

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

 

Overovatelia:     Ing. Chlebina Jozef                      ..........................................  

 

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

 

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

 

 

 


