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Uznesenie č .3/2018 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o.  konaného dňa 2.3.2018 o 9.00 hod . v zasadačke  LS.  

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

1. Ukončenie pracovného pomeru s . Fujkovou Elenou v zmysle Zákonníka práce § 60 
s vyplatením odstupného vo výške  jej dvojmesačného zárobku.   

2. Informáciu ing. Klučinca o dodaní všetkých technických  podkladov k vypracovaniu 
projektu firme MP Profit k Podopatreniu 8.6 do lesníckych  technológií.  

3. Informáciu o rozpracovaní projektu vybudovania cyklotrasy. 
4. Informáciu p. Bambúcha P. o žiadosti p. Paňáka E. o vyrezanie stromov v blízkosti 

jeho rodinného domu.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Rokovať so starostom obce o vybudovaní e asfaltových ciest v hornej časti obce. 
Zodpovedný: konateľ. Termín: do priebežne. 

2. Pripraviť podklady JUDr. Plačkovi k zmluve s p. Hrabošom Miroslavom . 
Zodpovedný. Konateľ. Termín: do konca apríla 2018. 

3. Zefektívniť a zrýchliť predaj biomasy . Zodpovedný: konateľ. Termín: priebežne . 
4. Prideliť p. Fujkovi Petrovi prácu na prevádzke Píla podľa možností.  Zodpovedný: 

ing. Klučinec Ján.  Termín: od 5.3.2018. 
5. Prehodnotiť ďalšie pokračovanie pracovnej zmluvy s p. Fujkom Petrom. Zodpovedný: 

konateľ. Termín: na  najbližšom  zasadnutí VZ. 
6. Prehodnotiť a vysvetliť predaj brikiet. Zodpovedný: konateľ. Termín: na  najbližšom 

zasadnutí . 
7. Vypracovať ekonomický zámer ( plán)  výroby na štvorstrannej fréze. Zodpovedný. 

Konateľ, majster na Píle. Termín: do najbližšieho zasadnutia. 
8. Vykonať obhliadku pozemkov v časti pred Medvedím na základe žiadosti p. Hraboša 

M. a p. Paňáka E. Zodpovedný: členovia VZ. Termín: po zídení snehu.  
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Doplnenie do prémiových ukazovateľov pri prideľovaní štvrťročných prémií 
konateľovi vylepšenie a výhodnejší predaj guľatiny aj iným odberateľom.  Hlasovanie: 
všetci za 

2. Za jednorazové zapožičanie používania prívesného vozíka účtovať za deň.  
Hlasovanie: všetci za 

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

 

Overovatelia:     Bobrík Ladislav                        ..........................................  

                        

   Michút Blažej                               .......................................... 

 

    Ing. Chlebina Jozef   .......................................... 


