
Uznesenie č . 3/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 31.3. 2022  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa a p Gablíka P. o vyrezaní duglásky na žiadosť COOP Jednoty 

v horách na parc. KN-C č. 2287/1. 

2. Informáciu zástupcu firmy Lesvita s.r.o. p. Lúčana o možnosti predĺženia zmluvy 

v rámci FSC certifikácie. 

3. Informáciu konateľa o plánovanom stretnutí s. p. Ing. Kružliakovou a starostom obce 

k rokovaniu k požadovaným zmenám v registri ROEPU. 

4. Informáciu konateľa a p. Gablíka P. o pripravenom Doplnení ku žiadosti o zmenu 

údajov schváleného registra zo dňa 22.4.2021 pripravenom p. JUDr. Plačkom. 

5. Informáciu konateľa o prepočtoch nákladov na jednotlivé zákazky na prevádzke Píla. 

6. Informáciu konateľa o komunikácii s odhadkyňou nehnuteľností p. Beliakovou. 

7. Informáciu konateľa o dohode s p. Balušíkom na stretnutí dňa 4.4.2022. 

8. Informáciu konateľa o zaslaní návrhu NZ p. Mgr. Rumanovi Kamilovi. 

9. Účet 365 - Ostatné záväzky LSs.r.o. voči LSp.s. sú k 31.12.2021 vo výške 41 342,68 €. 

10. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej o predbežnom výsledku hospodárenia za január 

– február 2022 za prevádzku Píla a spoločnosť LS s.r.o. 

11. Informáciu konateľa o stave účtu k 31.3. 2022 a aktuálnom saldokonte. 

12. Informáciu konateľa o pridelenej dotácii zo štátu za znížené tržby v mesiaci december 

2021 vo výške 9450 eur. 

13. Informáciu konateľa o žiadosti podielnika p. Fujku Pavla o pridelenie guľatiny na krov. 

14. Informáciu Ing. Chlebinu J. o poruche čerpadla pri gátri. 

15. Informáciu p. Gablíka o výzve VUC Žilina na získanie participatívnej dotácie na rok 

2022 zameranej na rozvoj komunitnej infraštruktúry, životného prostredia, alebo 

zachovania kultúrneho dedičstva. 

16. Informáciu konateľa a p. Gablíka o krádeži dreva v lesnom poraste 510 C v lokalite 

Doktorovec.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Osloviť ďalšieho odhadcu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zodpovedný: konateľ. 

Termín : do najbližšieho zasadnutia.  

2. Pripraviť plnú moc na právne úkony pre nášho právneho zástupcu JUDr. Plačku 

v zmysle schváleného uznesenia VZ s.r.o. č. 2/2022. Zodpovední : konateľ a JUDr. 

Plačko. Termín : priebežne. 

3. Pripraviť dodatok NZ pre COOP Jednotu Žilina na prenájom pozemku KN-C č. 2287/1 

Zodpovední : konateľ a JUDr. Plačko. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

4. Navrhnúť a pripraviť projekt so žiadosťou na získanie dotácie z VÚC Žilina na rozvoj 

komunitnej infraštruktúry, životného prostredia, alebo zachovanie kultúrneho dedičstva. 

Termín : do 29.4.2022 Zodpovední : konateľ a Gablík P. 

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 



1. Dodatok k pracovnej zmluve p. Chrenkovej Kataríne so zaradením do 4 mzdového 

tarifného stupňa so 6 hodinovým denným pracovným časom   Hlasovanie : všetci za. 

2. Dohodu s p. Ing. Puterovou o vykonávaní účtovníctva na dobu neurčitú .  Hlasovanie : 

všetci za. 

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

v mesiaci marec.   Hlasovanie: všetci za. 

4. Hospodársky výsledok za rok 2021 . Hlasovanie : všetci za 

5. Účtovnú závierku LS Štiavnik s.r.o. za rok 2021.  Hlasovanie : všetci za. 

6. Zúčtovanie pohľadávky spoločníka zo záväzkom, zo zostatkom na účte 365.   Hlasovanie 

: všetci za. 

7. Účtovnú závierku LS v Štiavniku, p.s. za rok 2021. Hlasovanie : všetci za. 

8. Pridelenie 2% z dane z príjmu za rok 2021 pre Občianske združenie Rodičovské 

združenie pri ZŠ s MŠ Štiavnik.   Hlasovanie : všetci za. 

9. Sponzorské príspevky pre Dobrovoľný hasičský zbor Štiavnik , Slovenský zväz telesne 

postihnutých Štiavnik, Jednota dôchodcov na Slovensku Štiavnik, Stolnotenisový klub 

Štiavnik , Možiešiková Melánia , Tvrdovská Alžbeta , Jaroslav Kulíšek , Belejová Hanka  

Hlasovanie : všetci za. 

10. Zvýšenie ceny za brikety pilinové na 180 €/tona, brikety hoblinové 160 €/tona. Sadzby 

za dopravu Traktorom Zetor nasledovne : Dovoz paliva v kontajnery – 25 €/hod, Dovoz 

vyvážacia súprava 1,6 €/km, Nakládka, vykládka hydraulickou rukou 25 €/hod.  

Hlasovanie : všetci za. 

11. Dodatok k NZ s CCOP Jednotou spotrebným družstvom Žilina na prenájom pozemku 

KN-C č. 2287/1 na obdobie do 31.12.2030. Hlasovanie : všetci za. 

12. Pridelenie elektronickej čipovej karty pre pracovníka ŠOP CHKO Kysuce p. RNDr. 

Petra Drengubiaka na obdobie 365 dní v cene 25 eur s možnosťou predĺženia na 

ďalších 365 dní. Hlasovanie : všetci za. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


