
Uznesenie č . 3/2021 z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného 

spoločenstva Štiavnik s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.3. 2021  o 14.00 

hod.  na chate Bariny. 

 

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

1. Informáciu p. Gablíka P. o žiadosti o členstvo v Únii regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska a o spolupráci s p. Ing. Ovseníkom.  

2. Informáciu p. Gablíka P. o pracovnom stretnutí niektorých členov VZ a predsedu DR 

k predaju výrezov z Manipulačného skladu. 

3. Informáciu p. Gablíka P. o vykonanej ťažbe za 1-3 mesiac a plánovanej ťažbe na 4 

mesiac 2021. 

4.  Informáciu Judr. Plačku o žalobe a spore s firmou FEMADA s.r.o. Papradno. 

5.  Informáciu p. Gablíka P. o zverejnení oznámenia pre vlastníkov na našej Web stránke. 

6. Informáciu p. Gablíka P. o podpísaní zmluvy s firmou ZVEKO, s.r.o.. 

7. Informáciu p. Gablíka P. o Prehľade prác naviac zamestnankýň ekonomického 

oddelenia LS od nástupu PN hlavnej účtovníčky pripravenom p. Ing. Puterovou. 

8.  Informáciu p. Gablíka P. o podanej žiadosti o súhlas na výrub nežiadúcich 

rýchlorastúcich drevín na pozemku CKN 1113/4 na OÚ odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

9. Informáciu p. Gablíka  P. o činnosti a spolupráci so Strážou prírody SR. 

10. Informáciu p. Gablíka P. o prehľade čerpania sociálneho fondu za obdobie rokov 2017-

2020.  

11. Informáciu p. Gablíka P. o nákladoch na prevádzkovanie aut Nissan Navara, 

Wolkswágen Cady a nákladného auta MAN za rok 2020. 

12. Informáciu p. Gablíka P. o podrobnom prehľade čiastočne splnených a nesplnených 

úloh prijatých uznesení VZ s.r.o.. 

13. Informáciu p. Gablíka P. o stave účtu a saldokonta k 25.3.2021. 

14. Informáciu p. Gablíka P. o rozdelení ťažbových prác na 4 mesiac 2021 jednotlivým 

dodávateľom prác. 

15. Informáciu p. Gablíka P. o Výzvach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR zverejnených v 3 mesiaci 2021. 

16. Informáciu p. Gablíka P. o Správe z administratívne finančnej kontroly PPA k čerpaniu 

dotácie v rámci podopatrenia 8.6.- Nákup nových lesníckych strojov a zariadení. Všetky 

údaje uvedené v Správe z administratívnej kontroly sú správne a výdavky sumy 

k zúčtovaniu uznané PPA sú oprávnené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Písomne odpovedať na žiadosti vlastníkov LS k požiadavkám doloženia požadovaných 

údajov. Zodpovední: Judr. Plačko, Termín : do najbližšieho zasadnutia.  

2. Pravidelne informovať VZ o zmenách cien výrezov a ski.  Zodpovední : konateľ, 

poverený pracovník. Termín : priebežne 



3. Pracovníčkam administratívno ekonomického oddelenia spolupracovať v maximálnej 

možnej miere s p. Ing. Puterovou Z.. Zodpovední : konateľ, p. Kortišová, p. Bernátová    

Termín : priebežne. 

4. Preveriť, kedy VZ schvaľovalo výšku nerozdeleného zisku k sociálnemu fondu. 

Zodpovední: konateľ, p. Gablík P. Termín: do najbližšieho zasadnutia VZ. 

5. Určiť, alebo splnomocniť pracovníka alebo člena VZ, ktorý bude zodpovedať za predaj 

guľatiny počas PN konateľa. Zodpovední : konateľ a členovia VZ. Termín : do 

najbližšieho zasadnutia VZ. 

6. Pripraviť všetky písomné podklady k nesplneným bodom jednotlivých uznesení VZ. 

Zodpovední : Judr. Plačko a konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia VZ. 

7. Pripraviť všetky technické písomné podklady k výberovému konaniu k dodaniu 

materiálu a prác k dokončeniu povrchovej úpravy cesty Skálie. Zodpovední : konateľ.   

Termín : priebežne 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Smernicu o sprístupňovaní dokladov a listín v dispozícii Lesné spoločenstvo Štiavnik, 

s.r.o. a Lesné spoločenstvo v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo.     Hlasovanie : všetci 

za 

2. Zmluvu o dodaní služieb pre dodávateľov prác v ťažbe a približovaní dreva.   

Hlasovanie : všetci za 

3. Mimoriadnu odmenu p. Kortišovej E. a p. Bernátovej M. pre každú v trvaní do júna 

2021. Hlasovanie : 3 za, zdržal sa Ing. Chlebina J. 

4. Mimoriadnu odmenu p. Gablíkovi P. a p. Ing. Kľučíncovi J. počas PN konateľa. 

Hlasovanie : všetci za 

5. Prijať pracovníčky do pestovnej činnosti na dobu určitú od 6.4.2021 do 30.11.2021.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 


