Uznesenie č . 13/2020 z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného
spoločenstva Štiavnik s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 17-18.12. 2020
o 13.00 hod. v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu p. Gablíka, že ku dnešnému dňu bol vyplatený prenájom podielnikom.
2. Informáciu p. Gablíka o prerokovaní možnosti uzatvorenia NZ na obdobie rokov 20212030 so zástupcami drobných vlastníkov lesov Jaríčkovce - p. Čupom K. a vlastníkmi
lesov Rástoka - p. Bambúhom P.
3. Informáciu p. Gablíka o objednaní systému elektronického vrátnika na administratívnu
budovu LS Štiavnik s.r.o.
4. Informáciu predsedu DR o vážnosti situácie riadenia našej spoločnosti počas
práceneschopnosti konateľa.
5. Informáciu p. Gablíka o stave účtu a saldokonta.
6. Informáciu p. Gablíka o predaji buldozéra a prívesu za ťahač p. Prokopovičovi v cene
35 000 eur vrátane DPH.
7. Informáciu p. Gablíka o získaní dotácie za chov rýb od Plemenárskych služieb SR vo
výške 2 160 eur.
8. Informáciu p. Gablíka o stanovisku ŠOP CHKO Kysuce k navrhovaným ťažbám na
obdobie skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL na obdobie 2021-2030.
9. Informáciu Judr. Plačku o podaní vysvetlenia na úrad .
VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Informovať vlastníkov LS v Štiavniku, p.s. na web stránke LS Štiavnik s.r.o. o dôvode
zníženia výšky vyplácaného prenájmu za rok 2020 v porovnaní nákladov a prímov v roku
2019 a v roku 2020.
Zodpovedný: konateľ, hlavná účtovníčka, Gablík P. Termín :
do 31.1. 2021
2. Zaslať písomné oznámenie v zmysle zákona o lesoch Okresnému Úradu v Žiline
pozemkovému a lesnému odboru, že k 31.12. 2020 sa skončila platnosť NZ na
obhospodarovanie lesných porastov drobných vlastníkov lesov Jaríčkovce, Rástoka
a Malinné.
Zodpovední : konateľ, OLH
Termín : do 15.1. 2021
3. Uhradiť LS Štiavnik s.r.o. faktúru firme MZ Pneu Bytča za odstránenie poruchy počas
prepravy buldozéru s prívesom. Zodpovední : konateľ, technik Termín : do 31.1.2021
4. Zadávať práce dodávateľom v ťažbe a približovaní dreva v roku 2021 spôsobom, ktorý
bude pre LS Štiavnik s.r.o. z hľadiska ekonomiky a organizácie práce najprijateľnejší.
Zodpovedný : konateľ Termín : priebežne
5. Pripraviť smernicu na predkladanie dokladov v súvislosti s vlastníkmi podielov v LS
v Štiavniku, p.s. a zakúpiť novú skrinku na uzamykanie dokladov s osobnými údajmi.
Zodpovední : konateľ, Judr. Plačko Termín : do 31.1. 2021
6. Prizývať k predaju guľatiny a reziva veľkoodberateľom podľa možností vždy aspoň
jedného člena VZ s.r.o.

Zodpovedný : konateľ Termín : priebežne

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. 13 – ty plat zamestnancom LS Štiavnik s.r.o. vo výške 7% z ročnej základnej mzdy
zamestnanca a odmenu členom VZ s.r.o. a členom DR pre každého člena za rok 2020.
Hlasovanie : všetci za
2. Mimoriadnu odmenu p. Hláčikovi J. vo výške za kvalitnú starostlivosť o chov rýb
a aktívnu účasť na získaní dotácie za chov rýb od Plemenárskych služieb SR.
Hlasovanie : všetci za
3. Mimoriadnu odmenu p. Gablíkovi P. a Ing. Klučíncovi J. za zastupovanie konateľa
počas jeho dlhodobej práceneschopnosti v roku 2020. Hlasovanie: 4 členovia VZ za
a 1 Rakovan V. sa zdržal
4. Pridelenie prístupového číselného kódu pre Ing. Klučínca J. do administratívnej budovy
LS Štiavnik s.r.o. Hlasovanie : všetci za
5. Pridelenie 500 kg brikiet na zimné vykurovanie do našej budovy bývalej Makyty.
Hlasovanie : všetci za
6. Pridelenie a znenie SPLNOMOCNENIA p. Gablíkovi P. k konaniu ku neodkladným
a termínovaným právnym úkonom, a to do ukončenia práceneschopnosti konateľa.
Hlasovanie : všetci za
7. K predaju guľatiny a reziva veľkoodberateľom podľa možností prizývať vždy aspoň
jedného člena VZ s.r.o. Hlasovanie : všetci za
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