Uznesenie č . 3/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 2.3.2020 o 16.00 hod. v zasadačke LS
Štiavnik s.r.o.

VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu konateľa o prekrytí vozíka pri navaľovacej rampe malou konštrukciou.
2. Informáciu konateľa a p. Rakovana o prerokovaní NZ s p. Rumanom K. ml.
3. Informáciu p. Rakovana V. , že p. Kučavík sa nemohol zúčastniť na rokovaní
z osobných dôvodov.
4. Informáciu konateľa o predbežných nákladoch na vybudovanie veľkého prístrešku nad
navaľovacou rampou , vrátane mzdy zamestnancov .
5. Informáciu konateľa, že neodporúča pristúpiť k montovaniu krovov našou
spoločnosťou z dôvodu bezpečnosti práce.
6. Informáciu konateľa o záujemcoch o odkúpenie buldozéru.
7. Zápisnicu DR č. 1/2020.
8. Informáciu hlavnej účtovníčky o pripravovanej Internej smernice na vedenie
podvojného učtovníctva.
9. Informáciu konateľa o navrhnutom pláne hospodárenia na rok 2020.
10. Informáciu OLH o pláne ťažby na rok 2020.
11. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Fajbíka J.
12. Informáciu OLH o pripravovanom stretnutí zástupcov neštátnych lesov v Bratislave
dňa 20.3.2020.

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Preveriť na KU v Bytči či bude vykonaný zápis budovy pri p. Rumanovi K. na
Drobnochovateľov Žilina. Zodpovedný : konateľ, termín : ihneď
2. Zaslať p. Kučavíkovi písomnú výzvu k stretnutiu na deň 24.3.2020 o 10 hod.
Zodpovedný : konateľ, p. Rakovan V., termín : do 20.3.2020
3. Zapracovať do dodatku č. 3 k Odmeňovaciemu poriadku LS schválený návrh
z predchádzajúceho zasadnutia a schválený návrh z dnešného zasadnutia.
Zodpovedný : konateľ, termín : do najbližšieho zasadnutia
4. Preveriť na OÚ Predmier možnosti osadenia nášho reklamného plagátu v lokalite
Starovec. Zodpovedný : konateľ, termín : do najbližšieho zasadnutia.
5. Vylepšiť pracovníkom podmienky pri štiepaní dreva. Zodpovedný : konateľ, termín : do
najbližšieho zasadnutia.
6. Sledovať ako sa vyvíjajú škodlivé činitele a to podkôrny hmyz v porastoch ktoré
obhospodarujú v lokalite Jastrabie Lesy SR. Zodpovedný : konateľ, OLH, termín :
priebežne

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. Po skončení kalendárneho roku sa v mesiaci január za predchádzajúci rok vyčísli
počet nevyčerpaných náhrad za návštevu u lekára zákonom maximálne stanovených
14 dní. Za každý nevyčerpaný deň bude zamestnancovi vyplatená odmena . Hlasovanie
: všetci za, zdržal sa Ing. Chlebina.
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