
Uznesenie č . 6/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 
s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.6.2020  o 16.00 hod.  v zasadačke LS 
Štiavnik s.r.o.  

 

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

1. Informáciu konateľa, o ponuke firmy DOSA na spevnenie  plochy pod nové kontajnery 
betónovým povrchom. 

2. Informáciu konateľa o nezaplatených faktúrach za rezivo firmou Femada s.r.o. 
Papradno. 

3. Informáciu konateľa o plnení projektu v nákupe nových lesníckych strojov a zariadení, 
kontajnerový nosič zatiaľ dodaný nebol. 

4. Informáciu konateľa o plnení finančnej dotácie, príspevku pre zamestnávateľov 
súvisiaceho s poklesom tržieb, z dôvodu korona krízy .  

5. Informáciu konateľa o súčasných cenách guľatiny. 
6. Informáciu OLH o vykonanej ťažbe dreva za 5-6 mesiac. 
7. Informácia konateľa o vykonávaní štátneho dozoru Slovenskou Lesnícko-Drevárskou 

Inšpekciou. Znova bola táto inšpekcia aj v našej obci. Kontrolovali dopravcov v celom 
okrese. 

8. Informáciu konateľa o vykonaní kontroly z PPA Bratislava. 
9. Informáciu konateľa o vykonanom výlove rýb dňa 19.6. 2020. 
10. Informáciu konateľa o dohode osadenia reklamnej tabule na pozemku p. Gajdoša J. 

vo Hvozdnici. 
11. Informáciu konateľa o možnostiach odpredaja terénneho automobilu Nissan Navara. 
12. Správu Dozornej rady č. 2/2020. 
13. Informáciu hlavnej účtovníčky o predloženej účtovnej závierke za rok 2019. 
14. Informáciu konateľa o výške saldokonta a stave účtu. 
15. Informáciu Judr. Plačka o znaleckom posudku k výpočtu nájmu pod starú požiarnu 

zbrojnicu. 
16. Informáciu Judr. Plačka o podaní žaloby na Ing. Butkovú. 
17. Informáciu konateľa o spore s p. Várošom Jozefom. 
18. Informáciu konateľa o predaji traktoru Fortera. 
19. Informáciu p. Gablíka o uskutočnení slávnosti posvätenia kaplnky sv. Františka 

a sochy sv. Huberta na chate Bariny dňa 5.7. 2020 o 15 hod. 
 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Zvolať stretnutie s pracovníkmi, ktorí vyhotovujú Plán starostlivosti o les 
a s pracovníkom, ktorý mapuje našu lesnú cestnú sieť.  Zodpovedný : OLH            
termín : 1.7. 2020. 

2. Zaslať všetkým žiadateľom o sponzorstvo písomnú odpoveď. Zodpovedný : konateľ  
termín : do konca mesiaca júl 



3. Pripraviť NZ z OÚ Štiavnik na pozemok pod starou požiarnou zbrojnicou.  Zodpovední 
: konateľ,  Judr. Plačko      termín : do 10.7. 2020 

4. V prípade neuhradenia dlžoby zo strany firmy Femade s.r.o. Papradno podať žalobu 
na súd. Zodpovední : konateľ, Judr. Plačko termín : do 10.7. 2020 

5. Preveriť znenie a platnosť NZ s p. Kučavíkom K. Zodpovedný : Judr. Plačko termín : 
do najbližšieho zasadnutia. 

6. Osadiť výstražné a upozorňujúce tabule pred rampy. Zodpovedný : konateľ termín : do 
najbližšieho zasadnutia 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Úpravu a  spevnenie plochy pod kontajnery betónovým povrchom firmou DOSA 
SLOVAKIA vo výmere 100 m2 .   Hlasovanie : všetci za 

2. Zníženie ponuky na odpredaj terénneho automobilu Nissan Navara .            
Hlasovanie : všetci za 

3. Pridelenie 2% dane p. Možiešíkovej . Hlasovanie : všetci za 
4. Pridelenie sponzorského daru DHZ Štiavnik . Hlasovanie : všetci za 
5. Ťažbu dreva na mesiac júl v objeme 1000 m3 s ohľadom na požiadavky stálych 

odberateľov. Hlasovanie : všetci za 

    
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


