Uznesenie č . 6/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik
s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 7.6. 2022 o 9.00 hod. v zasadačke LS
Štiavnik s.r.o.
VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie :
1. Informáciu konateľa a p. Gablíka P. o aktuálnych cenníkoch pre živnostníkov
v širokom okolí.
2. Informáciu konateľa o ponuke na položenie cestného betónu na MS od firmy DOSSA.
VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá :
1. Osloviť firmu STRABAK za akých podmienok by vykonali rekonštrukciu cesty do
Bočincov ( po Marišku u Kormanov) na základe predloženej ponuky. Zodpovedný:
konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia.
2. Osloviť firmu MRA Betón k ponuke na položenie cestného betónu na poškodenú plochu
na MS. Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia.
3. Písomne požiadať Obecný úrad, aby vyzval p. Rakovana Jozefa k úprave kábla
elektrickej prípojke k jeho nehnuteľnosti z dôvodu opravy asfaltového povrchu cesty
a odvodňovacej priekopy cez ktorú prechádza kábel jeho elektrickej prípojky.
Zodpovedný : konateľ. Termín : ihneď.
4. Po vykonaní rekonštrukcie asfaltového povrchu cesty do Bočincov ( po Marišku do
Kormanov) uzatvoriť s Obecným úradom v Štiavniku novú Nájomnú zmluvu.
Zodpovedný : konateľ. Termín : ihneď po vykonaní stavebných prác.
VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje :
1. Nový Cenník pre živnostníkov podľa návrhu konateľa s tým, že v odôvodnených
prípadoch , keď sa vykonávajú práce v hlbokých jarkoch, potokoch, úžľabinách, pri
jazde s nákladom do svahu, pri kalamitných ťažbách bez smerovej stínky s prepínaním
a pri približovaní traktorom s náhradou za kone sa cena upraví dohodou po schválení
konateľom. Pokiaľ dodávateľ prác po dohode odmietne vykonať dohodnutú prácu,
alebo ju v dohodnutom termíne neukončí, takémuto dodávateľovi v danom roku nebude
ďalšia práca pridelená. Hlasovanie : všetci za.
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