
Uznesenie č . 5/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 26.5. 2022  o 14.00 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, zatiaľ komisiu ROEP nezvolal. 

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

3299/3 p Eliášom. 

3. Informáciu konateľa o zaslaní predžalobnej výzvy p. Ing. Butkovej a p. Kuciakovi V. 

pripravenú JUDr. Plačkom. 

4. Informáciu konateľa o stretnutí s p. Balušíkovou k uzavretiu dohody 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.. 

5. Informáciu konateľa o zakúpení rozmietacej píly EG300EH5S-EMR v cene 18 730 eur 

aj s príslušenstvom. 

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

spoločnosti za 1. – 4. mesiac 2022. 

7. Informáciu konateľa o oslovení firmy EUROVIA a STRABAG k ponuke na položenie 

asfaltového povrchu na cestu do Bočincov. 

8. Informáciu konateľa o zaslaní písomnej odpovedí na Okresný súd Žilina v konaní 

Kuciak V. a spol a odpovedi na list od p. Jána Trulíka. 

9. Informáciu konateľa o stavebnom konaní k osadeniu sochy p. Ježiša. 

10. Informáciu konateľa o stave účtu k 26.5. 2022 a aktuálnom saldokonte. 

11. Informáciu konateľa o doručení elektronickej pošty z PPA Bratislava so Správou 

o zistenej nezrovnalosti a Žiadosťou o vysporiadanie finančných vzťahov. 

12. Informáciu dodávateľov ťažbových prác so žiadosťou o zvýšenie cien za vykonávané 

práce. 

13. Informáciu konateľa o požiari pri briketovacom stroji na prevádzke píla. 

 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Preveriť aktuálne ceny za vykonávané práce v ťažbovej činnosti v subjektoch v širokom 

okolí. Zodpovední: konateľ a OLH. Termín : do najbližšieho zasadnutia. .  

 

 

 

 

 

 



VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Cenu ihličnatého paliva z MS v sume 30 eur/m3 a cenu palivových odrezkov z píly 15 

eur/1prm.   Hlasovanie: všetci za. 

 

 

 

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

 

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

 

                           Marian Džanaj                             .......................................... 

 

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

 


