
Uznesenie č . 2/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 24.2. 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 odpredaní drevnej hmoty z OM pri Šútorkovi firme Gasparik 

s.r.o..  

2. Informáciu konateľa o rokovaní s JUDr. Pialovou k možnosti námietok k ROEPU. 

3. Informáciu konateľa a p. Gablíka o Dohode o odovzdaní ciest od Lesov SR  z roku 2005 

a 2006 v ktorých sú uvedené niektoré sporné cesty v rámci ROEPU. 

4. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej Z. o predbežnom výsledku hospodárenia za 

spoločnosť za rok 2021. 

5. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej Z. o predbežnom výsledku hospodárenia za 

spoločnosť a na prevádzke Píla za január 2022. 

6. Informáciu konateľa o stave účtu k 24.2. 2022 a aktuálnom saldokonte. 

7. Zápisnicu DR č. 1 zo dňa 4.2.2022. 

8. Informáciu konateľa o udelení súhlasu na výrub Duglásky na našom pozemku pri 

COOP Jednote v Horách a o požiadavke na dlhodobý prenájom. 

9. Informáciu konateľa o písomnej výzve od firmy Lesvita na predĺženie zmluvy 

o pristúpení do FSC certifikovanej skupiny manažéra zdrojov Lesvita. 

  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Požiadať starostu obce Štiavnik, aby inicioval na Okresnom úrade Katastrálnom odbore 

Bytča, aby bola zvolaná komisia ROEP.   

Zodpovedný: konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia.  

2. Vyhodnotiť a prerokovať ďalšie pokračovanie vedenia a spracúvania účtovníctva 

v našej spoločnosti. Zodpovední : konateľ a VZ . Termín : na najbližšom zasadnutí VZ. 

3. Pripraviť kalkulácie jednotlivých aktuálnych zákazok na prevádzke píla. 

 Zodpovedný : konateľ. Termín : na najbližšie zasadnutie. 

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. Začať intenzívne riešiť prenájom pozemkov s p. Ing. Butkovou, odkúpenie ½ rodinného 

domu na Kotelniciach po p. Fujkovi J. a zvolať rokovanie s Mgr. Rumanom K. 

Zodpovední : konateľ, JUDr. Plačko a p. Rakovan V.     Termín : do 1.4. 2022. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Predbežný výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2021 výnosy 3 050 373,12 €, 

náklady 3 028 604,85 €  z čoho vyplýva účtovný zisk 21 768,27 €. Pripočítateľné položky 

19 117,44 €, odpočítateľné položky 21 811,36 €. Základ dane 19 074,35 € a daň 21% 4 

005,61 €.   Hlasovanie : všetci za 



2. Úpravu Smernice na vydanie čipových kariet III. Kategória : rodinný príslušník 

vlastníka pozemkov a nehnuteľností. Vydanie jednoročnej 365 dňovej karty : poplatok : 

25.- Eur a  IV. Kategória : nevlastník pozemkov LS. Vydanie jednoročnej 365 dňovej 

karty : poplatok : 50.- Eur        Hlasovanie : všetci za 

3. Pri udelení plnej moci nášmu právnemu zástupcovi na právne úkony, táto bude 

obsahovať zároveň aj povinnosť pre právneho zástupcu ihneď doručiť, alebo zaslať 

všetky doručené, alebo odoslané písomnosti na LS. Tieto sa poverenou pracovníčkou  

zaevidujú v pošte LS. Hlasovanie: všetci za 

4. Mimoriadnu odmenu p. Ing. Kľučíncovi J.  za zastupovanie p. Křenka Z. počas jeho PN 

v mesiaci február.   Hlasovanie: všetci za 

5. K 28.2. 2022 ukončenie zmluvy o pristúpení do FSC certifikovanej skupiny manažéra 

zdrojov Lesvita.  Hlasovanie : všetci za 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


