
Zápisnica č.7 /2021 

zo zasadnutia VZ LS Štiavnik s.r.o. za prítomnosti členov DR, konaného dňa 24.6.2021  

o  15.30 hod. v zasadačke LS Štiavnik s.r.o.  

Zasadnutie VZ LS Štiavnik s.r.o. začal a  viedol konateľ p. Ing. Gulán 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny  

Zapisovaním  zápisnice bol určený: Peter Gablík.        Hlasovanie: všetci za .  

Overovateľmi  zápisnice boli určení : Rakovan Vladimír, Bobrík Ladislav     

Hlasovanie:   Všetci za.  

Konateľ  prítomných privítal na dnešnom rokovaní. Navrhol program dnešného rokovania v 

rozsahu 11 bodov. Spýtal sa, či má niekto z prítomných niečo na doplnenie. Z prítomných nemal 

nikto žiadne pripomienky k programu. Hlasovanie : všetci za 

Hostia : Ing. Puterová Z. 

Program: 

1. Kontrola uznesenia z  posledného zasadnutia zo dňa 27.5.2021 

2. Schválenie HV za 2020 pre LS Štiavnik s.r.o., HV za rok 2020 LS v Štiavniku, p.s.. 

3. Schválenie výšky prenájmu pre vlastníkov LS v Štiavniku, p.s.. 

4. Prerokovanie cien pre živnostníkov v ťažbe a sústreďovaní dreva. 

5. Prerokovanie odmeňovacieho poriadku a miezd zamestnancov LS Štiavnik s.r.o.. 

6. Informácia o stave účtu a saldokonta. 

7. Schválenie štvrťročných odmien pre konateľa za II. štvrťrok 2021. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Uznesenie. 

11. Záver. 

Hlasovanie : všetci za 

 

1. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia VZ zo dňa 27.5. 2021. 

 Konateľ prečítal celé znenie uznesenia č. 6/2021  zo zasadnutia VZ s.r.o. konaného dňa 27.5. 

2021. V časti VZ LS Štiavnik s.r.o. berie na vedomie v bode č.1. Informáciu konateľa o oprave 

poškodených ciest a zvážnic. Konateľ informoval, že sa zabezpečilo kamenivo cez firmu        K-

Trans Kučavík a doviezlo sa do Bočincov a Rástoky a na MS 11 fúr a 2 fúry pôjdu ešte do 

Jasenového. V bode č. 2. Informáciu konateľa o cene reziva a guľatiny. Konateľ informoval, že 

cena výrezov pri predaji z MS sa pohybuje od 90 eur/m3 do 140 eur/m3. Cena ski v celých 

dĺžkach sa pohybuje za zdravé drevo okolo 105 až 110 eur/m3, ski na drevo dom 120 eurm3.V 

bode č. 3. Informáciu p. Gablíka P. o činnosti Stráže prírody SR. P. Gablík P. informoval 

prítomných, že oslovil predstaviteľov stráže prírody a požiadal ich, či môžu ku svojej činnosti 

podať podrobnejšiu informáciu. Sú ochotní prísť na najbližšie zasadnutie VZ s.r.o. a podať 



podrobné informácie. V bode č. 8. Informáciu konateľa o odpovedi z OÚ Štiavnik na 

nefunkčnosť čističky odpadových vôd Pažite. Konateľ informoval, že ku dnešnému dňu obec 

nevykonala žiadne opatrenie. Po krátkej diskusii sa prítomní dohodli, že sa napíše na 

zastupiteľstvo OÚ Urgencia č. 1. Konateľ ju osobne doručí na OÚ. V časti VZ LS Štiavnik s.r.o. 

ukladá v bode č. 1. Zvolať členov VZ s.r.o. a členov DR k pomeraniu dĺžky zostávajúcej 

neupravenej časti cesty Skálie. Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

Konateľ informoval, že zvolal členov ktorí mohli prísť a spolu pomerali všetky plochy, ktoré 

treba vyviesť kamenivom. V časti VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje v bode č. 1. Zakúpenie 

programu Servis Human Klasik od firmy HOUR, spol s.r.o. v sume 624 eur vrátane DPH. 

K tomuto informovala p. Ing. Puterová, že program sa zakúpil postupne sa s ním začína 

pracovať. V bode č. 2. Zvýšenie ceny Tatranského profilu na 6 eur/m2 + DPH, Zrubového 

obkladu na 10 eur/m2 + DPH a Zrubového pol guľatého obkladu na 12 eur/m2 + DPH 

k 1.6.2021. Konateľ informoval, že sa zareagovalo na zvýšený dopyt na tieto výrobky tak, že 

upravil cenu smerom na hor nasledovne : Tatranský profil na 8 eur/m2 + DPH, Zrubového 

rovného obkladu na 14 eur/m2 + DPH, Zrubového pol guľatého obkladu na 12 eur/m2 + DPH 

a hrubšieho rovného obkladu na 16 eur/m2 + DPH. S týmto všetci prítomní súhlasili.  

2. Schválenie HV za 2020 pre LS Štiavnik s.r.o., HV za rok 2020 LS v Štiavniku, p.s.. 

Konateľ privítal na dnešnom zasadnutí našu externú účtovníčku p. Ing. Puterovú Z. a poprosil 

ju, aby podrobne informovala o výsledku hospodárenia za rok 2020. Tá informovala, že daňový  

výsledok je 97 550,43 € a výsledok hospodárenia pred zdanením je 123 163,58 eur. Daň 

k úhrade je 23 707,56  €. Analýza hospodárskeho výsledku k 31.12.2020 je prílohou dnešnej 

zápisnice. Ďalej p. Ing. Puterová Z. informovala o zúčtovaní pohľadávky voči spoločníkovy LS 

v Štiavniku p.s. vo výške 28 290,22 € so záväzku, ktorý je vo výške 95 965,74 €. Návrh konateľa 

na schválenie k preúčtovaniu týchto výsledkov je prílohou dnešnej zápisnice. Konateľ dal za 

takto predložený výsledok hospodárenia a výsledok účtovnej závierky  s preúčtovaním 

pohľadávok za rok 2020 hlasovať. Hlasovanie : všetci za. Ďalej prítomní prerokovali komu LS 

Štiavnik pridelí 2% dane. Po krátkej diskusii sa prítomní dohodli že 2% z dane v sume 259,31 

eur pridelí Nikole Kulíškovej zo Štiavnika a 259,31 eur sa pridelí  Daniele Belkovej taktiež zo 

Štiavnika. Hlasovanie : všetci za. V obidvoch prípadoch sa jedná o osoby so zdravotným 

postihnutím. Ďalej prítomní prerokovali pokračovanie spolupráce s p. Ing. Puterovou Z.. Po 

krátkej diskusii sa prítomní dohodli, že s pani In. Puterovou Z. sa bude aj naďalej 

spolupracovať podľa pôvodnej zmluvy a pokračovanie v spolupráci sa zapracuje v dodatku 

k zmluve, ktorá končí 30.6.2021. Hlasovanie : všetci za. Ďalej Ing. Puterová pripravila návrh 

Smernice pre nastavenie normy prirodzených úbytkov zásob spoločnosti. K tomuto nastala 

krátka diskusia, kde prítomní súhlasili s takýmto návrhom s tým, že do najbližšieho zasadnutia 

sa do návrhu ešte doplnia niektoré chýbajúce časti. 

3. Schválenie výšky prenájmu pre vlastníkov LS v Štiavniku, p.s.. 

Konateľ po zvážení súčasnej  ekonomickej situácie našej spoločnosti navrhuje vyplatiť 

vlastníkom za rok 2021 s doplatkom za rok 2020 prenájom vo výške 0,022 eur/m2. Po krátkej 

diskusii s týmto návrhom všetci prítomní súhlasili s tým, že v písomnej správe predsedu k VZ sa 

vlastníkom vysvetlí podrobnejšie navrhovaná výška vyplácaného prenájmu. Zároveň sa 



prítomní dohodli, že prenájom sa začne vyplácať hneď po vykonaní korešpondenčného VZ. 

Hlasovanie : všetci za. 

4. Prerokovanie cien pre živnostníkov v ťažbe a sústreďovaní dreva. 

Konateľ navrhuje upraviť ceny za vykonanú prácu pre živnostníkov hlavne v sústreďovaní 

koňom a v ťažbe dreva. Navrhuje pri sústreďovaní dreva koňom pridať 1 euro v každej kategórii 

podľa vzdialenosti približovania a priemernej hmotnatosti (10%). Ďalej navrhuje zvýšiť sumu 

za 1 m3 podľa kategórii priemernej hmotnatosti aj v ťažbe dreva a to tiež o 10%. Po krátkej 

diskusii sa prítomní dohodli, že cena sa zvýši o 10% aj pri približovaní dreva traktorom podľa 

jednotlivých kategórie ( vzdialenosti a priemernej hmotnatosti). Zároveň sa dohodli, že 

najnižšia cena za približovanie traktorom bude 5,50 eura/m3. Pán Gablík P. navrhol, aby sa 

zaplatila odmena 1 euro/m3 (bonus)dodávateľom prác za ťažbu a približovanie dreva 

v prípade, že pri ťažbe dorube nad prirodzeným zmladením sa zachová prirodzené zmladenie 

na požadovanej ploche ( výmere) odrubu. Hlasovanie : všetci za 

 5. Prerokovanie odmeňovacieho poriadku a miezd zamestnancov LS Štiavnik s.r.o.. 

Konateľ navrhuje zvýšiť časovú mzdu zamestnancom v treťom tarifnom stupni o 10 %. Pri 

kategórii skladového manipulanta s JMP, obsluhe nakladača VOLVO a Vodič MAN navrhuje 

zvýšiť úkolové tarify o 5 %. V kategórii gátrista, omietač reziva navrhuje  pridať k 10% aj 

odmenu 100 eur v hrubom na mesiac, ale len v prípade pokiaľ bude splnená norma na 100 %. 

Po krátkej diskusii sa prítomní dohodli, že návrh odmeny pre gátristov sa pôjde prekonzultovať 

priamo na prevádzku gátra. Po krátkej diskusii prítomní súhlasili s takýmto návrhom. 

Hlasovanie : 5 za, zdržal sa Rakovan V. 

6. Informácia o stave účtu a saldokonta. 

Konateľ prítomných informoval, že na účte máme 720 tisíc eur a výška saldokonta je 250 tisíc 

eur. 

7. Schválenie štvrťročných odmien pre konateľa za II. štvrťrok 2021. 

Konateľ navrhuje vyplatiť výšku jeho štvrťročných odmien v sume 1000 eur. Hlasovanie : všetci 

za. 

8.,9.,10.,11  Rôzne, Diskusia, Uznesenie a Záver 

1. Konateľ informoval, že ponuku na navážku a zhutnenie na 5 200 m2 cesty a 2 400 m2 výhybní 

v Skálí predložila len jediná firma a to DOSA Slovakia s.r.o. v cene 105 600 eur. Ostatní 

ktorých sme oslovili ponuku nedali z rôznych dôvodov. K tomuto nastala krátka diskusia, kde 

sa prítomní dohodli, že táto ponuka je akceptovateľná. Termín začatia a ukončenia sa do 

zmluvy zapracuje júl – september 2021. Hlasovanie : všetci za. 

2. Konateľ informoval prítomných, že je pred dokončením aj rampa pri Harciníkovy. Ešte tam 

treba doladiť určité veci. 



3. Konateľ navrhuje vybudovať elektronickú rampu aj na cestu do Kamenného. S týmto 

návrhom všetci prítomní súhlasili. Hlasovanie : všetci za 

4. Konateľ informoval, že Harciník si dal žiadosť na prenájom pozemku pod garáž pri jeho 

chate. S týmto všetci prítomní súhlasili. Hlasovanie : všetci za 

5. Konateľ prítomných informoval, že sa zakúpila nová hrabačka v cene 2 200 eur bez DPH. 

6. Konateľ ďalej informoval, že pribúdajú žiadosti vlastníkov o poskytnutie guľatiny na krovy 

rodinných domov. K tomuto nastala krátka diskusia, kde sa prítomní dohodli, že presný postup 

prideľovania a v akom množstve a cene za m3 sa takáto guľatina pridelí dohodne VZ s.r.o. na 

svojom najbližšom zasadnutí. Treba žiadateľom povedať, že si majú podať písomnú žiadosť. 

Ukončenie zasadnutia  o 19.30 hod.   

 

                                                                                                                     

Zapísal:               Gablík Peter                               ............................................                                                      

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č . 7/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 24.6. 2021  o 15.30 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o.  

 

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

1. Informáciu konateľa o dodávke kameniva na poškodené cesty a zvážnice od firmy K-

TRANS Kučavík.. 

2. Informáciu konateľa o aktuálnych cenách guľatiny. 

3. Informáciu konateľa o zvýšení ceny našich výrobkov - Tatranský profil na 8 eur/m2 + 

DPH, Zrubového rovného obkladu na 14 eur/m2 + DPH, Zrubového pol guľatého 

obkladu na 12 eur/m2 + DPH a hrubšieho rovného obkladu na 16 eur/m2 + DPH 

4. Informáciu Ing. Puterovej o výsledku hospodárenia za rok 2020. 

5. Informáciu Ing. Puterovej o príprave Smernice pre nastavenie normy prirodzených 

úbytkov zásob našej spoločnosti. 

6. Informáciu konateľa o stave účtu a výške saldokonta. 

7. Informáciu konateľa o ponuke na navážku a zhutnenie cesty Skálie od firmy DOSA 

Slovakia s.r.o. v cene 105 600 eur. 

8. Informáciu konateľa o vybudovaní rampy pri Harciníkovi. 

9. Informáciu konateľa o zakúpení novej hrabačky . 

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Prizvať na najbližšie zasadnutie členov Stráže prírody SR. Zodpovedný : Gablík P., 

konateľ.  Termín : do najbližšieho zasadnutia 

2. Pripraviť a doručiť urgenciu č. 1 na OÚ ohľadne riešenia havarijného stavu čističky 

odpadových vôd Pažite. Zodpovední : konateľ, predseda DR. Termín : do 27.6. 2021. 

3. Pripraviť Smernice pre nastavenie normy prirodzených úbytkov zásob našej spoločnosti. 

Zodpovední : konateľ, Ing. Puterová Z. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

4. Pripraviť smernicu na postup prideľovania guľatiny na krovy rodinných domov našich 

vlastníkov. Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Konateľom predložený výsledok hospodárenia a výsledok účtovnej závierky  

s preúčtovaním pohľadávok za rok 2020 hlasovať. Hlasovanie : všetci za.  

2. Pridelenie 2% z dane Nikole Kulíškovej zo Štiavnika a Daniele Belkovej taktiež zo 

Štiavnika. Hlasovanie : všetci za.  

3. Naďalej spolupracovať s p. Ing. Puterovou Z. podľa pôvodnej zmluvy a pokračovanie 

v spolupráci sa zapracuje v dodatku k zmluve, ktorá končí 30.6.2021. Hlasovanie : 

všetci za. 

4.  Vyplatiť vlastníkom LS v Štiavniku, p.s. za rok 2021 s doplatkom za rok 2020 prenájom 

vo výške 0,022 eur/m2. Hlasovanie : všetci za 



5. Úpravu cien pre živnostníkov pri sústreďovaní dreva koňom pridať 1 euro v každej 

kategórii podľa vzdialenosti približovania a priemernej hmotnatosti (10%). Zvýšiť sumu 

za 1 m3 podľa kategórii priemernej hmotnatosti aj v ťažbe dreva a to o 10%. A zvýšiť 

o 10% aj cenu pri približovaní dreva traktorom podľa jednotlivých kategórie     ( 

vzdialenosti a priemernej hmotnatosti). Zároveň VZ rozhodlo, že najnižšia cena za 

približovanie traktorom bude 5,50 eura/m3. Vyplatenie odmeny 1 euro/m3 

(bonus)dodávateľom prác za ťažbu a približovanie dreva v prípade, že pri ťažbe dorube 

nad prirodzeným zmladením zachová dodávateľ prác prirodzené zmladenie na 

požadovanej ploche ( výmere) odrubu. Hlasovanie : všetci za 

6. Zvýšiť časovú mzdu zamestnancom v treťom tarifnom stupni o 10 %. Pri 

kategórii skladový manipulant s JMP, obsluha nakladača VOLVO a Vodič MAN zvýšiť 

úkolové tarify o 5 %. V kategórii gátrista, omietač reziva  pridať k 10% aj odmenu na 

mesiac, ale len v prípade pokiaľ bude splnená norma na 100 %.  Hlasovanie : všetci za 

7. Štvrťročné odmeny konateľovi . Hlasovanie : všetci za 

8. Uzatvorenie zmluvy s firmou DOSA SLOVAKIA s.r.o. na navážku a zhutnenie na 5 200 

m2 cesty a 2 400 m2 výhybní na ceste Skálie    Hlasovanie : všetci za 

9. Vybudovať elektronickú rampu na cestu do Kamenného. Hlasovanie : všetci za 

10. Pridelenie pozemku pod garáž p. Harciníkovi A. Hlasovanie : všetci za 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


