
Uznesenie č . 7/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 30.6. 2022  o 15.30 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa o dohode s p. Ing. Butkovou a uzatvorení NZ. 

2. Informáciu konateľa o dohode s p. Balušíkovou a podpísaní kúpnopredajnej zmluvy a o 

uzatvorení NZ. 

3. Informáciu konateľa o príprave vytýčenie plochy pod sochu Ježiša p. Ing. Palkom J.  

4. Informáciu konateľa o rokovaní s firmou Kucek partners. 

5. Informáciu konateľa o oprave briketovacieho zariadenia po poškodení spôsobeným 

požiarom. 

6. Informáciu konateľa o vykonaní prieskumu aktuálnych cien v ťažbe a približovaní 

dreva v širokom okolí. 

7. Informáciu konateľa o prieskume stavebných firiem v okolí, ktoré vyrábajú cestný 

betón. 

8. Informáciu konateľa o ponuke firmy DOSSA na položenie cestného betónu na MS  

9. Informáciu konateľa a Ing. Puterovej o výsledku hospodárenia za mesiace 1-5. 

10. Informáciu konateľa o stave účtu a aktuálnom saldokonte. 

11. Informáciu konateľa o písomnej žiadosti p. Červenca Vlastimila. 

12. Informáciu p. Křenka o aktuálnom technickom stave vysokozdvižného vozíka.  

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Opätovne požiadať Obecný úrad, aby písomne vyzval p. Rakovana Jozefa k úprave kábla 

elektrickej prípojky k jeho nehnuteľnosti z dôvodu opravy asfaltového povrchu cesty 

a odvodňovacej priekopy. Zodpovedný : konateľ. Termín : ihneď. 

2. Oceniť a zistiť zostatkovú hodnotu vysokozdvižného vozíka a dať ponuku na jeho predaj 

na BAZOŠ. Zodpovedný : konateľ. Termín : ihneď. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Položenie cestného betónu na MS o výmere 657 m2 s hrúbkou betónu 20 cm vyvezením 

a navezením nového makadamu, položením geotextílie a oceľovej armatúry firmou 

DOSSA s.r.o.  Hlasovanie : všetci za.  

2. Štvrťročnú odmenu konateľovi. Vyplatiť mimoriadnu odmenu Ing. Kľučíncovi J. ,  p. 

Michútovi Blažejovi ml. a p. Melišovi Milanovi. Vyplatiť polročnú odmenu každému 

zamestnancovi na plný pracovný úväzok podľa odpracovanej doby a ostatným 

zamestnancom adekvótnu čiastku podľa pracovného úväzku a podľa odpracovanej 

doby, zároveň odmenu každému členovi VZ a DR . Hlasovanie : všetci za. 

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

 

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

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



 

 


