
Uznesenie č . 8/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 22.7. 2021  o 16.00 hod.  a 13.8. 2021 o 9.00 

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 Ing. Puterovej o príprave Smernice pre nastavenie normy prirodzených 

úbytkov zásob našej spoločnosti. 

4. Informáciu konateľa o stave účtu a výške saldokonta. 

5. Informáciu konateľa o ponuke na navážku a zhutnenie cesty Skálie od firmy JASES. 

6. Informáciu konateľa o sprevádzkovaní elektronickej rampy pri Harciníkovi. 

7. Informáciu konateľa o zaslanej urgencie č. 1. na OÚ ohľadne čističky odpadových vôd 

Pažite. 

8. Zápisnice DR č. 3/2021 a č. 4/2021 

9. Informáciu konateľa a p. Ing. Puterovej o HV za I. polrok 2021. 

10. Informáciu konateľa o podpísaní Dodatku č. 1. K Zmluve o poskytovaní ekonomických 

a účtovných služieb s p. Ing Puterovou. 

11. Informáciu konateľa a p. Ing. Puterovej o HV za I. polrok 2021 na prevádzke píla. 

12. Informáciu konateľa o licitácii čerstvej ski sm, jd  v Malinnom. 

13. Informáciu konateľa o začatí exekučného konania na firmu FEMADA s.r.o. Papradno. 

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť návrh na úpravu odmeňovacieho poriadku. Zodpovední : konateľ, Ing. 

Puterová Z.  Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

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

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

3. Zaslať písomnú odpoveď na výzvu Okresného súdu v Žiline na žiadosť o predloženie 

listín o zakladaní občianskeho združenia Lesné pozemkové spoločenstvo v Štiavniku 

a súvisiace vlastnícke podklady po nebohom Jánovi Pobijakovi.  Zodpovední : konateľ, 

Judr. Plačko.  Termín : v lehote do 30 dní. 

4. Zaslať písomnú odpoveď na žiadosť p. Huju Mariána. Termín : do 30 dní.  

Zodpovedný : konateľ 

5. Zaslať písomnú odpoveď na žiadosť p. Janett Stopkovej. Termín : do 30 dní 

Zodpovedný : konateľ 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Zvýšenie ceny Tatranského profilu na 10 eur/m2 + DPH. Hlasovanie : všetci za 



2. Cenovú ponuku p. Ing. Puterovej na vypracovanie smernice EK/003/2021 „Prirodzené 

úbytky zásob spoločnosti vzniknuté manipuláciou, zmenou teploty, opracovaním 

a ostatnými vplyvmi súvisiacimi s činnosťou spoločnosti“ v sume 450 eur. 

Hlasovanie : všetci za.  

3. Pridelenie sponzorského daru vo výške : DHZ Štiavnik , Belejovej Anne, Štiavnik 1320  

Tvrdovskej Alžbete , Štiavnik 1361 , SZ Telesne postihnutých, Jednote dôchodcov 

Štiavnik , Stolnotenisovému klubu Štiavnik . Hlasovanie : všetci za. 

4.  Uzatvoriť NZ s vlastníkmi v miestnej časti Malinné na obhospodarovanie lesov do roku 

2030 vo výške prenájmu 0,01 eur/m2. Hlasovanie : všetci za 

5. Polročnú odmenu  pre každého zamestnanca LS Štiavnik s.r.o. Hlasovanie : všetci za 

6. Úmerné zvýšenie mzdy všetkým THP pracovníkom LS Štiavnik s.r.o. podľa 

predloženého návrhu konateľa. Hlasovanie : všetci za 

7. 25% zľavu z aktuálnej ceny guľatiny za 1/m3 do maximálnej výšky 500 eur pre 

podielnikov LS v Štiavniku p.s. na krovy rodinných domov. Hlasovanie : všetci za 

8. Zmluvu na navážku a zhutnenie cesty Skálie firmou JASES s.r.o. Zámocká 30, 

Bratislava v sume 101 980 eur. Hlasovanie : všetci za 

 

 

 

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

 

Overovatelia:     Ing. Chlebina Jozef                      ..........................................  

 

                           Michút Blažej                                .......................................... 

 

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

 

 

 


