
Uznesenie č . 4/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 15.4.2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o.  

 

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

1. Informáciu konateľa, že konštrukcia na vozík a prístrešok na štiepanie sa vyrobia 
počas výluky na píle. 

2. Informáciu konateľa, že p. Kučavík uhradil faktúru za prenájom  
3. Informáciu konateľa o záujemcovi o odkúpenie buldozéra z Poľska. 
4. Informáciu konateľa o preverení zápisu budovy na Drobnochovateľov Žilina na KU 

v Bytči. 
5. Informáciu konateľa o preverení postupu osadenia reklamnej tabule na OÚ 

v Predmieri. 
6. Informáciu konateľa a predsedu DR o zaslaní listu a vyjadrení Lesov SR. 
7. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe za obdobie mesiacov 1-3/2020. 
8. Informáciu konateľa o tržbách za mesiace 1-3/2020. 
9. Informáciu konateľa o výške saldo konta a stave na účte k 15.4. 2020. 
10. Informáciu konateľa o úhradách za rezivo firmou Femada Papradno.  
11. Informáciu konateľa o možnostiach získania dotácie zo štátu na zamestnanca podľa 

výšky znížených tržieb. 
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Uzatvoriť NZ  p. Rumanom Kamilom na prenájom pozemkov.  Zodpovedný : konateľ a 
p. Rakovan V.      termín : do konca mesiaca máj 2020. 

2. Preveriť aktuálne trhové ceny štiepaného a neštiepaného paliva. Zodpovedný : konateľ 
termín : do najbližšieho zasadnutia VZ 

3. Sledovať a prispôsobiť výšku tržieb v rámci možnosti získania dotácie zo štátu na 
podporu udržania zamestnancov. Zodpovedný : konateľ   Termín : priebežne 

4. Zaslať p. Jurkemíkovi Petrovi písomné upozornenie na odstránenie nelegálnej skládky 
komunálneho odpadu na pozemku LS.   Zodpovedný : konateľ, termín : do najbližšieho 
zasadnutia 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Vystavenie a zaslanie faktúry p. Kučavíkovi K. za prenájom pozemku za obdobie od 
1.1. 2018 do 18.11. 2018 . Hlasovanie : všetci za 

2. Uzatvoriť dohodu s Lesmi SR na opravu cesty do Baránkov a dodržiavanie 
ustanovenia zákona o lesoch 326/2005 Z.z. § 24 bod 1,2. Hlasovanie : všetci za 

3. Preúčtovať z účtu 428 001 nerozdelený zisk minulých rokov  na účet 427 004 fond 
kalamity a zúčtovať kalamitu ktorá bola vyčíslená v r. 2019 do výnosov. Hlasovanie : 
všetci za. 



4. Získať dotáciu zo štátu na podporu a udržanie zamestnanosti  podľa tržieb spoločnosti 
za mesiac apríl a máj a v rámci ťažby vykonávať v mesiacoch apríl a máj len 
kalamitnú ťažbu. Hlasovanie : všetci za 

5. Prijať do zamestnania pracovníčky do pestovnej činnosti na dobu určitú na 3 mesiace 
na 4,5 hodinový denný pracovný čas. Hlasovanie : všetci za 

6. Všetkým zamestnancom vrátane pracovníčok v pestovnej činnosti sa znížia mesačné 
prémie . Znižujú sa odmeny : predsedovi VV ,  členom VV,VZ a DR , aj hodinová 
odmena členom VZ a DR za inú činnosť , ďalej pre živnostníkov cena za ťažbu 
kalamity v objeme nad 1m3 aj  do 1 m3 , kočišom za sústreďovanie kalamity zostáva 
suma podľa schváleného cenníka podľa vzdialenosti a hmotnatosti. Traktoristom za 
približovanie kalamity v objeme nad 1m3 ,  do 1 m3 na vzdialenosť do 500 m,  za 
vzdialenosť nad 500 m podľa náročnosti. Manipuláciu na OM budú vykonávať 
traktoristi vrátane ceny za približovanie na OM.  Hlasovanie : všetci za 

7. Štvrťročné prémie konateľovi .  Hlasovanie : všetci za 

 

    
 

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

 

Overovatelia:     Michút Blažej                               ..........................................  

 

                           Bobrík Ladislav                            .......................................... 

 

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

 

 


