Uznesenie č . 2/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 11.2.2020 o 16.00 hod. v zasadačke LS
Štiavnik s.r.o.
VZ LS Štiavnik s.r.o. rozhodlo :
1. V platnom Odmeňovacom poriadku LS Štiavnik s.r.o. v článku 14. V časti Záverečné
ustanovenie v bode č. 1 sa pôvodné znenie ruší a nahrádza sa znením Úprava miezd
sa každoročne prerokuje na VZ LS Štiavnik s.r.o. ku 1.3. v bežnom roku.
Hlasovanie: všetci za
VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu konateľa že pán Kuciak V. nám doručil Predžalobnú výzvu vzhľadom
k tomu, že nebol p. Kuciakovi poukázaný prenájom za rok 2019.
2. Informáciu konateľa o podaní našej písomnej žiadosti o úľave na dani z nehnuteľností
a o možnej účasti na Obecnom zastupiteľstve dňa 21.2. 2020.
3. Informáciu konateľa o predaji nakladača Volvo firme MDM – Trans s.r.o. Čadca.
4. Informáciu konateľa, že po miestnej vyhláške kto má záujem pracovať na píle sa
prihlásil p. Novotný Jozef a p. Ing. Palko M.
5. Informáciu konateľa o oprave chyby v tonách štiepky na 549 t v predbežnom výsledku
hospodárenia za rok 2019.
6. Informáciu konateľa, p. Křenka a p. Ing. Kľučínca o možnostiach spolupráce s firmou
Femada Papradno a firmou Lega Komjatice v rámci dodávky reziva.
7. Informáciu konateľa a p. Křenka o potrebe dobudovania prístrešku nad navaľovacou
rampou.
8. Informáciu konateľa a p. Ing. Kľučínca o technických zmenách v projekte čerpania
dotácie z EÚ.
9. Informáciu OLH o hospodárení v lese, vykonanej ťažbe za rok 2019 a o potrebe
vykonať v porastoch výchovné zásahy v rámci prvých a dvoj zásahových prebierok
s vekom do 50 rokov ktoré sú výrazne poškodené vetrovou kalamitou a v niektorých
porastoch treba vykonať prerezávky.
10. Informáciu konateľa o príprave zahájenia komasácie extravilánu v obci Štiavnik.
VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Zúčastniť sa Obecného zastupiteľstva za účelom prerokovania daní z nehnuteľností.
Zodpovední : všetci členovia VZ a DR Termín : 21.2.2020
2. Zaslať pozvánku p. Kučavíkovi K. a p. Rumanovi K. k prerokovaniu Nájomných zmlúv
formou doporučeného listu.
Zodpovedný : konateľ a Rakovan V. Termín : ihneď
3. Pripraviť prehľad čerpania § zamestnancami za posledné 3 roky.
Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia
4. Pripraviť podrobný rozpočet nákladov na prístrešok na prevádzke píla..
Zodpovedný : konateľ a p. Křenek Termín : do najbližšieho zasadnutia
5. Pripraviť možnosti umiestnenia reklamného plagátu v lokalite Starovec.

Zodpovedný : konateľ a p. Rakovan V. Termín : do najbližšieho zasadnutia
6. Pripraviť ekonomickú analýzu možnosti ponuky služieb v rámci výroby a montovania
krovov našou spoločnosťou.
Zodpovedný : konateľ a Ing. Kľučínec J.
Termín : do najbližšieho zasadnutia
VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. Aktuálnu cenu za buldozér vrátane valníka . Pokiaľ nebude záujem o valník, buldozér
sa predá samostatne .
Hlasovanie : všetci za
2. Zmenu v odmeňovacom poriadku článku 14. v časti záverečné ustanovenie v bode č. 1
- Úprava miezd sa každoročne prerokuje na VZ LS Štiavnik s.r.o. ku 1.3.
Hlasovanie : všetci za
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