
Uznesenie č . 4/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 28.4. 2022  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa, že OÚ Bytča katastrálny odbor, v čo možno najkradšom čase 

zvolá komisiu ROEP. 

2. Informáciu konateľa o príprave posudku na pozemok parc. CKN 3299/1, 3299/2, 3299/3 

p Eliášom. 

3. Informáciu konateľa o ústnej dohode s p. Balušíkom Ľ. a manželkou o poskytnutí 

pozemku CKN 5601 v Rástoke do dlhodobého prenájmu na 30 r., ako náhradu za 

odpredanú nehnuteľnosť po Fujkovi J., rodinný dom č. 573 , ktorý sa nachádza na parc. 

CKN 5538 v lokalite Kotelnice.. 

4. Informáciu p. Gablíka P. o pomoci od p. Mgr. Rumana K. pri získaní starej pôvodnej 

pozemno knižnej mapy z roku 1856 z úradu geodézie v Bratislave. 

5. Informáciu konateľa a p. Gablíka o podanej žiadosti na VUC Žilina na získanie 

participatívnej dotácie na rok 2022 zameranej na rozvoj komunitnej infraštruktúry, 

životného prostredia, alebo zachovania kultúrneho dedičstva zameranej na lesnícko 

náučný chodník na Barinách. 

6. Informácia konateľa o Upovedomení z Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, obvodného 

oddelenia Policajného zboru Bytča, že vo veci krádeže dreva v poraste 510 C v lokalite 

Doktorovec, že bude i naďalej vykonávané objasňovanie a v prípade zistenia páchateľa 

budeme vo veci upovedomení.  

7. Informáciu konateľa o zaslaní NZ na pozemok KN-C č. 2287/1 COOP Jednote Žilina. 

8. Informáciu konateľa a p. Ing. Puterovej o predbežnom výsledku hospodárenia 

spoločnosti za I. štvrťrok 2022. 

9. Informáciu konateľa a Ing. Kľučínca J. o možnosti zakúpenia novej omietacej píly.  

10. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Všelkovej V. o predčasnom ukončení 

rodičovskej dovolenky. 

11. Informáciu konateľa o stave účtu k 28.4. 2022 a aktuálnom saldokonte. 

12. Informáciu konateľa o rokovaní s firmou DOSSA s.r.o. o položení asfaltového povrchu 

na cestu do Bočincov. 

13. Informáciu konateľa o žiadosti podielnika p. Palku Róberta o pridelenie guľatiny na 

krov rodinného domu. 

14. Informáciu konateľa o Výzve z Okresného súdu Žilina v konaní Vladimír Kuciak a spol. 

15. Informáciu konateľa o žiadosti p. Jána Trulíka o vystavenie tlačiva, zápisnice z roku 

2000. 

16. Informáciu konateľa o stretnutí s rezbárom p. Palkom J. za účelom obhliadky pozemku 

na ktorom by sa osadila socha p. Ježiša.  

17. Informáciu konateľa o zakúpení nových plastových vchodových dverí na chatu Bariny. 

 

 



VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť maximálne možné podklady k zasadnutiu komisie ROEP k našim podaným 

námietkam. Zodpovedný: konateľ. Termín : do zasadnutia komisie ROEP.  

2. Pripraviť Kúpno predajnú  zmluvu a NZ pre p. Balušíka Ľ. a manželku.        Zodpovední 

: konateľ a JUDr. Plačko. Termín : da najbližšieho zasadnutia. 

3. Preveriť možnosti, ako najoptimálnejšie obsadiť pracovnú pozíciu mzdovej účtovníčky 

a fakturantky. 

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

4. Pripraviť výberové konanie na položenie asfaltového povrchu na cestu do Bočincov. 

Termín : priebežne. Zodpovední : konateľ  

5. Pripraviť písomnú odpoveď na Výzvu z Okresného súdu Žilina v konaní Vladimír Kuciak 

a spol.  Termín : podľa lehoty určenej súdom. Zodpovední : konateľ a JUDr. Plačko. 

6. Pripraviť písomnú odpoveď na žiadosť p. Jána Trulíka. Termín : do najbližšieho 

zasadnutia . Zodpovední : konateľ a JUDr. Plačko. 

7. Preveriť, ako v zmysle stavebného zákona osadiť sochu p. Ježiša s prístreškom 

a posedením. Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

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

v mesiaci apríl.   Hlasovanie: všetci za. 

2. Odmenu konateľovi za I. štvrťrok 2022 . Hlasovanie : všetci za 

3. Osadenie plastiku sochy p. Ježiša s prístreškom a posedením na parcele EKN č. 

2854/307.  Hlasovanie : všetci za. 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 


