
Uznesenie č . 8/2020 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 25.8. 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 predaji reziva pôvodne narezaného v rámci zákazky pre firmu 

Femada s.r.o. Papradno firme Píla Praznov. 

2. Informáciu konateľa, že kontajnerový nosič je konečne dodaný a v súčasnosti sa 

pripravuje žiadosť o platbu na PPA. 

3. Informáciu konateľa o príspevku zo štátu na zamestnanca v závislosti od mesačných 

tržieb za mesiac jún a júl. 

4. Informáciu konateľa a predsedu DR, že obecné zastupiteľstvo sa bude konať 

pravdepodobne 4.9. 2020. 

5. Informáciu konateľa že nám bola poškodená horná rampa pod Bútorkami, rieši to 

polícia. 

6. Informáciu konateľa a Ing. Chlebinu J., že v piatok 28.8. 2020 sa uskutoční so 

zástupcami Urbáru Bytča obhliadka navrhovanej rekonštrukcie cesty Tarabka – 

Malinné. 

7. Informáciu konateľa o došlej pošte z PPA Bratislava o Návrhu správy o výsledku ex 

post kontroly K389-P č. projektu 084ZA030073/Realizácia a ochrana lesných 

spoločenstiev – obnova, ochrana, ošetrovanie a výchova destabilizovaných lesov 

v Lesnom spoločenstve Štiavnik s.r.o., ktorá bola vykonaná v čase od 4.6. 2020 do 6.8. 

2020. 

8. Informáciu konateľa o stave účtu a výške saldokonta. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Zvolať stretnutie s pánom Várošom Jozefom.. Zodpovedný : konateľ a Judr. Plačko 

termín : do 30.9. 2020 

2. Pripraviť odpoveď na Návrh správy o výsledku ex post kontroly K389-P z PPA 

Bratislava č. projektu 084ZA030073/Realizácia a ochrana lesných spoločenstiev –

obnova, ochrana, ošetrovanie a výchova destabilizovaných lesov v Lesnom spoločenstve 

Štiavnik s.r.o. . Zodpovedný : konateľ, termín : ihneď 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Zvýšenie hodinovej sadzby na traktor LS pri rozvoze paliva na 24 eur/hod.  

Hlasovanie : Rakovan V. proti, ostatní členovia VZ  za. 

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

 

Overovatelia:    Bobrík Ladislav                            ..........................................  

 

                           Džanaj Marian                             .......................................... 

 

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



 


