
Uznesenie č . 5/2021 z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného 

spoločenstva Štiavnik s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 29.4. 2021  o 16.00 

v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.. 

 

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

1. Informáciu p. Gablíka P. o schválení žiadosti na výrub drevín na pozemku CKN 1113/4 

Odborom starostlivosti o životné prostredie. 

2. Informáciu p. Gablíka P. o zaslaní písomných odpovedí na žiadosti o poskytnutie 

požadovaných podkladov vlastníkmi LS. 

3. Informáciu p. Gablíka P. že bude treba opraviť niektoré poškodené úseky spevnených 

ciest po vykonaných ťažbách. 

4. Informáciu p. Gablíka P. o Internej smernici pre stanovenie potencionálnych rozdielov 

objemu drevnej hmoty pri nákupe a predaji poskytnutou p. Lúčanom s firmy Lesvita 

s.r.o. Makov. 

5. Informáciu p. Ing. Puterovej o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2020 

a o položkách , ktoré treba pred ukončením definitívneho HV vyriešiť. 

6. Informáciu p. Gablíka P. o prevádzke píla, predaji guľatiny z MS a predaji ski z OM. 

7. Informáciu p. Gablíka P. o aktuálnom stave účtu a saldokonta. 

8. Informáciu Judr. Plačku o aktuálnych  možnostiach riešení jednotlivých sporov. 

9. Informáciu p. Gablíka P. o písomných  žiadostiach o finančnú pomoc od p. Belejovej 

Anny, Možiešikovej Melánii a Tvrdovskej Alžbety. 

10. Informáciu p. Gablíka P. o plánovanej ťažbe v mesiaci apríl a máj. 

11. Informáciu p. Gablíka P. o vykonanej kontrole SLDI pri výkone štátneho dozoru 

v oblasti uvádzania dreva a výrobkov na vnútorný trh. 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Informovať vlastníkov o vykonávaní kontrolnej činnosti strážou prírody SR na cestách 

v majetku LS.  Zodpovední: členovia VZ a DR. Termín : priebežne.  

2. Na vystavených faktúrach od dodávateľov prác pre LS uvádzať podrobný popis prác. 

Zodpovedný : konateľ. Termín : priebežne. 

3. Vykonať dodávku guľatiny na pílu Paskov z dôvodu získania prehľadu aktuálnych cien 

a aktuálnych % stratách pri preberaní elektronickým meraním. Zodpovedný : konateľ. 

Termín : priebežne. 

4. Pripraviť písomné vyjadrenie k dvom fakturovaným položkám k uzatvoreniu HV za rok 

2020. Zodpovední : konateľ a Ing. Puterová.  Termín : do najbližšieho zasadnutia VZ. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Ukončenie zmluvy s audítorskou firmou MAX Audit.    Hlasovanie : všetci za 

2. Žiadosť p. Huja Mariána na vybudovanie plotu s tým, že sa zachová doterajšia drevená 

šopa na našom pozemku. Hlasovanie : všetci za. 



3. Dohodu o skončení pracovného pomeru s p. Šikulom M. ml. v zmysle Zákonníka práce  

č. 311/2001 Z.z. v ktorej sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na trojmesačnom 

odstupnom podľa §76 ods. 7.    Hlasovanie : všetci za 

4. Finančný rozpočet na vybudovanie elektronickej rampy na konečnej pri Harciníkovi . 

Hlasovanie : všetci za. 

5. Zakúpiť a aspoň 300 ks pier s podtlačou loga LS. Hlasovanie : všetci za. 

 

 

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

 

Overovatelia:    Vladimír Rakovan                         ..........................................  

 

                           Ing. Jozef Chlebina                      .......................................... 

 

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

 


