
Uznesenie č . 5/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 28.5.2020  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 je spravená a prístrešok na štiepanie sa 
vyrobí po úprave plochy pod nové kontajnery. 

2. Informáciu konateľa, že p. Kučavík uhradil už aj faktúru za obdobie od 1.1.2018 do 
18.11.2018 . 

3. Informáciu konateľa že záujemca o odkúpenie buldozéra z Poľska odstúpil od dohody. 
4. Informáciu  predsedu DR o vykonaných opatreniach podľa dohody s Lesmi SR. 
5. Informáciu konateľa o nezaplatených faktúrach za rezivo firmou Femada Papradno. 
6. Informáciu konateľa o trhových cenách paliva na v okolí. 
7. Informáciu konateľa o rokovaní o odstránení komunálneho odpadu s p. Jurkemíkom. 
8. Informáciu konateľa, že na pracovnú zmluvu do pestovnej činnosti bolo prijatých 9 

žien. 
9. Informáciu konateľa o plnení projektu v nákupe nových lesníckych strojov a zariadení. 
10. Informáciu konateľa o plnení finančnej dotácie, príspevku pre zamestnávateľov 

súvisiaceho s poklesom tržieb, z dôvodu korona krízy.  
11. Informáciu konateľa o súčasných cenách guľatiny. 
12. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe dreva za 1-4 mesiac. 
13. Informáciu konateľa o stave saldokonta a stave na účte. 
14. Informácia konateľa o vykonávaní štátneho dozoru Slovenskou Lesnícko-Drevárskou 

Inšpekciou. 
15. Informáciu Judr. Plačku o podaní žaloby na Ing. Butkovú za bezdôvodné             

užívanie pozemku bez právneho dôvodu. 
16. Informáciu p. Rakovana o ústnej žiadosti p. Chlebinovej o prenájom pozemku. 
17. Informáciu p. Rakovana o návrhoch k zmene smernice na prenájom pozemkov. 
18. Informáciu p. Rakovana o ústnej žiadosti p. Harciníka o odkúpenie pozemku. 
19. Informáciu konateľa o krádeži dreva v lesnom poraste 349 C v lokalite Medvedie. 
20. Informáciu predsedu DR o rokovaní Obecného zastupiteľstva o kompenzácii pre LS za 

zvýšenie daní z nehnuteľnosti. 
21. Informáciu konateľa o zakúpení 600 kg pstruhov. 
22. Informáciu OLH o rokovaní s pracovníkmi, ktorí pripravujú nový Plán starostlivosti 

o les LHP. 
 

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 jún 2020. 

2. Osloviť p. Gajdoša J., Mišutku vo Hvozdnici o možnosti osadenia našej reklamnej 
tabule.  Zodpovedný : konateľ, Rakovan V.  termín : priebežne 



3. Zaslať písomnú výzvu na uhradenie faktúr po dátume splatnosti p. Kozáčikovi – Firma 
Femada s.r.o. Papradno Zodpovedný : konateľ   Termín : ihneď 

4. Pripraviť NZ z OÚ Štiavnik na pozemok pod požiarnou zbrojnicou.  Zodpovedný : 
konateľ, p. Rakovan V., Judr. Plačko      termín : do najbližšieho zasadnutia 

5. Poučiť technicko hospodársky personál LS o používaní osobných motorových vozidiel. 
Zodpovedný : konateľ  Termín : ihneď 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Vykonať ťažbu dreva vrátane kalamity v mesiaci jún v množstve 1 000 m3.  
Hlasovanie : všetci za 

2. Dať do ponuky na Bazoš odpredaj terénneho automobilu Nissan Navara.            
Hlasovanie : všetci za 

    
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


