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Uznesenie č .4/2019 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik s.r.o. za 
prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.4.2019  o 16.00 hod .  zasadačke  LS. 

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

1. Informáciu konateľa o projekte na získanie dotácií z EÚ na techniku. 
2. Informáciu OLH o oznámení o menej významnej zmene projektu Opatrenie 8.4. na PPA.  
3. Informáciu ing. Chlebinu o zmeraní hlučnosti pri práca pri obsluhe štvorstrannej frézy . 
4. Informáciu OLH o podrobnom rozpise nákladov a príjmov za jednotlivé činnosti na 

prenajatých lesných pozemkoch.  
5. Informáciu konateľa o prejednaní zmien pri náplniach pracovníčok v administratíve . 
6. Informáciu konateľa o zápisnici DR č. 1/2019. 
7. Informáciu konateľa o súčasných priemerných cenách za guľatinu.  
8. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Mišutku Jozefa a manželky o položenie elktr. 

kábla. 
9. Informáciu konateľa o písomnej sťažnosti mgr. Bukovanovej Libuši.  
10.  Informáciu o ústnej žiadosti p. Trulíla Jozefa o finančné prispenie na výstavbu plota.  
11. Informáciu o ústnej žiadosti p. Huja Mariana  na rekonštrukciu plotu. 
12. Informáciu OLH o ústnej požiadavke starostu obce o príprave prezentácie LS k 580. 

Výročiu prvej zmienky obce Štiavnik. 
13. Informáciu konateľa o dovození pstruhov v celkovej váhe 620 kg.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Vypracovať písomnú správu s merania hlučnosti pri prácach pri obsluhe štvorstrannej frézy. 
Zodpovedný: ing. Chlebina . Termín: do najbližšieho zasadnutia . 

2. Pripraviť pracovné náplne pre tri pracovníčky v administratíve . Zodpovedný: konateľ. 
Termín: do najbližšieho zasadnutia . 

3. Vyhodnotiť  priamo na mieste žiadosť p. Mišutku Jozefa.  Zodpovedný: konateľ, Rakovan V.  
Termín: do najbližšieho zasadnutia . 

4. Písomne odpovedať na sťažnosť p. mgr. Bukovanej Libuši.  Zodpovedný: konateľ . Termín: do 
najbližšieho zasadnutia. 

5. Technicky a projekčne pripraviť prezentačný stánok k 580. výročiu prvej zmienky obce 
Štiavnik. . Zodpovedný: konateľ, Bobrík L.  Termín: do konca augusta.  
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Smernicu na vydávanie čipových kariet na elektronické rampy . Hlasovanie: všetci za.  
2. Štvrťročné prémie konateľa . Hlasovanie: všetci za 

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

 

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

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

 

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



2 

 

 


