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Uznesenie č .3/2017 zo zasadnutia Valného Zhromaždenia  Lesného spoločenstva  Štiavnik, s.r.o. 
za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 11.04.2017 o 16.00 hod . v zasadačke LS Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu  hlavnej účtovníčky p. Chrenkovej o výške hospodárskeho výsledku za rok 2016. 

2. Informáciu konateľa  o záujme o kúpu podkopu za traktor pánom Martinkom z Podvažia 

3. Informáciu konateľa o ponuke od firmy SPOR ONE  SK, Koniarovce na vybudovanie  mini  

    futbalového detského ihriska na chate Bariny.  

     4. Informáciu konateľa o pripravovanej kontrole z  PPA  k preplateniu finančných prostriedkov  
        na rekonštrukciu cesty Dlhá – Kýčera. 
 
     5.  Informáciu konateľa o preplatení finančných prostriedkov s PPA   za   
         podporu na obnovu lesov poškodených  lesnými požiarmi  a prírodnými katastrofami   
         a katastrofickými udalosťami. 
 
   6.  Informáciu konateľa o začatí výkonu kontroly Úradu pre verejné obstarávanie na predmet  
        podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami  
       a katastrofickými udalosťami. 
 
7.  Informáciu konateľa o uzatvorení zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov s firmou MATEN   
     s.r.o.. 
8.  Informáciu konateľa o vyčíslení škody spôsobenej pri odstávke elektrického prúdu. 
 
    
     VZ  LS  Štiavnik, s.r.o ukladá   : 

    1.  Odpovedať Slovenskému zväzu telesne postihnutých Štiavnik na žiadosť o voľný prístup  
         a prechod po cestnej komunikácií smerom na Javorník. Termín do konca mája : zodpovedný  
         konateľ. 
   2.  Uskutočniť stretnutie so starostom obce Štiavnik a zástupcami DHZ Štiavnik z dôvodu  
         uzatvorenia dohody na poskytnutie požiarnej techniky. Termín : do konca mesiaca máj. 
         Zodpovedný konateľ. 
   3.  Zverejniť na stránke bazoš.sk ponuku na odpredaj podkopu za traktor a klietky klanicovej  
        košiny na auto MAN. Termín: do konca mesiaca apríl. Zodpovedný konateľ a technik LS .  
  4.   Zvýrazniť na našej web stránke možnosť poskytnutia služby , sušenie reziva. Termín : do konca  
        mesiaca apríl. Zodpovedný konateľ a majster píly. 
. 
 5.   Pripraviť podklady k vysporadaniu pozemkov v lokalite Beňovce pod plánovanú lesnú cestu  
     Tarábka – Malinné . Termín : do konca mesiaca jún. Zodpovedný konateľ, OLH a členovia VZ    
      s.r.o. 
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  VZ  LS  Štiavnik, s.r.o schvaľuje  : 

1. Dodatok k smernici o sociálnom fonde predložený konateľom LS Štiavnik s.r.o. 

   Hlasovanie : všetci za. 

2.  Pridelenie 3% z dane  p. Melánií Možješikovej, bytom Štiavnik č. 56 

      Hlasovanie : všetci za 

3.  Pridelenie sponzorského daru  p. Melánií Možješikovej, bytom Štiavnik č. 56  

    a pridelenie sponzorského daru p. Jaroslavovi Kulíškovi, bytom Štiavnik č. 1012. 

     Hlasovanie : všetci za. 

4.  Pridelenie sponzorského daru : Zväz telesne postihnutých – základná organizácia Štiavnik číslo 

     88, Zps a Dss Štiavnik č. 764 – domov dôchodcov, Jednota dôchodcov na Slovensku – Štiavnik,   

     Rodičovské združenie pri Základnej škole Štiavnik, Stolno - tenisový klub Štiavnik .  

      Hlasovanie : všetci za.  

5. Pokiaľ sa nezistia  chyby  po   vykonaní kontroly Úradu pre verejné obstarávanie na predmet  

    podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami  

    a katastrofickými udalosťami tak  sa pridelí mimoriadna odmena lesníkom, hlavnej účtovníčke,  

   členom VZ  a DR  LS Štiavnik s.r.o.  konateľovi a OLH    

    Hlasovanie : všetci za.   

 

 

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

 

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

                         

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

 

Predseda:           Ing. Gulán Ján                   .......................................... 

 

 

 

 

 

 


