Uznesenie č . 1/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 27.1. 2022 o 14.00 hod. v zasadačke LS
Štiavnik s.r.o.

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu OLH p. Gablíka P. o vykonanej ťažbe dreva za rok 2021 v celkovom objeme
23 116 m3, z čoho VU do 50 r. 156,10 m3, VU nad 50 r. 1 123,33 m3, OU 16 231,41
m3, Náhodnej ťažby 5 596,53 m3 a MR ťažby 8,40 m3. Samovýroba bola v objeme
657,99 m3.
2. Informáciu konateľa o dohode so starostom obce o stretnutí s poslancami obce Štiavnik
a VZ LS Štiavnik s.r.o. v roku 2022.
3. Informáciu konateľa o predaji drevnej hmoty v celých dĺžkach z lokality Buntová
dolina.
4. Informáciu konateľa o telefonickom rozhovore s právničkou zaoberajúcou sa
identifikáciou pozemkov v rámci ROEPU.
5. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej Z. o predbežnom výsledku hospodárenia za
spoločnosť za rok 2021.
6. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej Z. o predbežnom výsledku hospodárenia na
prevádzke Píla za rok 2021.
7. Informáciu konateľa o stave účtu k 31.12. 2021 a aktuálnom saldokonte.
8. Informáciu pracovníkov ŠOP SR a Stráže prírody o vykonávaných činnostiach na
pozemkoch LS v roku 2021.
9. Informáciu p. Gablíka P. a konateľa o stretnutí so starostom obce, p. Palkom Jánom
a p. Hujom Viktorom k požiadavke osadenia drevenej plastiky sochy p. Ježiša na našom
pozemku v hornej časti nášho majetku.
10. Informáciu konateľa a p. Gablíka P. o doručení ROZHODNUTIA zo SLDI Zvolen dňa
27.1. 2022, v ktorom sa uvádza nasledovné. Inšpekcia posúdila a zvážila vyjadrenie
účastníka konania k jednotlivým bodom, posúdila aj doteraz zistené skutočnosti, ktoré
vyplývajú z administratívneho spisu týkajúceho sa štátneho dozoru, vrátane
podkladov predložených účastníkom konania ako osoby podliehajúcej dozoru počas
výkonu dozoru, ktorej súčasťou bola aj jednotlivá fotodokumentácia. Na základe
analýzy dôkazov s prihliadnutím na jednotlivé vyjadrenia účastníka konania k začatiu
správneho konania inšpekcia dospela k záveru, že odpadol dôvod konania začatého
na podnet správneho orgánu, a preto je potrebné postupovať v intenciách § 30 ods. 1
písm. h) správneho poriadku a toto správne konanie vo veci uloženia opatrenia za
porušenie povinností v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh, vyplývajúcich z § 4 ods.
1 a 3 zákona o dreve, zastaviť.
VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Preveriť, ktorý typ brúsky na úpravu povrchu pri výrobe tatranského profilu je pre našu
spoločnosť najvhodnejší. Zodpovedný: konateľ. Termín : priebežne

2. Pripraviť na našu Web stránku informáciu o vykonaných činnostiach ŠOP SR a Stráže
prírody SR na pozemkoch LS v Štiavniku. Zodpovední : konateľ a p. Gablík P.
Termín : do najbližšieho zasadnutia..
3. Pripraviť návrh, akým spôsobom bude pokračovať účtovníctvo v našej spoločnosti a aká
bude pracovná náplň jednotlivých pracovníčok v administratíve.
Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia.
4. Navrhnúť lokalitu, pozemok na osadenie drevenej plastiky sochy p. Ježiša a poskytnúť
rezivo na prístrešok tejto sochy, ktorý vyrobí p. Hujo V.. Zodpovední : všetci členovia
VZ. Termín : do konca mesiaca marec 2022.
5. Pokračovať v úprave a zveľaďovaní pozemku pri soche sv. Huberta na Barinách.
Zodpovedný : konateľ. Termín : od 1.4. 2022.
VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. Zakúpenie a výmenu žiariviek s vykonaním revízie na prevádzke Píla v . Hlasovanie :
všetci za
2. Zvýšenie základných miezd pracovníkov s ohľadom na zvýšenie minimálnej mzdy
s platnosťou od 1.1. 2022 s nárastom o 5%.
Hlasovanie : všetci za
3. Zvýšenie základnej mesačnej mzdy konateľovi .
Hlasovanie: všetci za
4. Zvýšenie hodinovej sadzby za vykonávané činnosti členom VZ a DR .
Hlasovanie: všetci za
5. Mimoriadnu odmenu p. Ing. Kľučíncovi J. za zastupovanie p. Křenka Z. počas jeho PN
v mesiaci január. Hlasovanie: všetci za
6. Zvýšenie cenníka pre živnostníkov podľa návrhu konateľa s platnosťou od 1.2. 2022.
Hlasovanie : všetci za
7. Zvýšenie ceny dreva v samovýrobe podľa návrhu konateľa s platnosťou od 1.2. 2022.
Hlasovanie : všetci za
8. Schválenie Smernice pre chystanie dreva v samovýrobe podľa návrhu konateľa
s platnosťou od 1.2. 2022. Hlasovanie : všetci za

zapisovateľ:

Gablík Peter

............................................

Overovatelia:

Ing. Chlebina Jozef

..........................................

Džanaj Marián

..........................................

Ing. Gulán Ján

...........................................

Konateľ:

