
Uznesenie č . 9/2022 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 11.8. 2022  o 14.00 hod.  v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

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

1. Informáciu konateľa, že p. Ing. Butková zaplatila omeškaný prenájom za 7 rokov.. 

2. Informáciu konateľa o zápise kúpnej zmluvy s p. Balušíkovou na Katastrálnom úrade. 

3. Informáciu konateľa, že úpravu elektrického kábla p Rakovana J. bude riešiť stavebná 

komisia obce. 

4. Informáciu konateľa, že aktuálna cena nášho vysokozdvižného vozíka sa pohybuje od 8 

až 10 tisíc eur. 

5. Informáciu konateľa o celkovo vykonaných stavebných prácach s položením betónu na 

MS firmou DOSSA s.r.o.. Celková cena za vykonané dielo je 44 342 eur. 

6. Informáciu konateľa o prešetrení porušenia zákona o odpadoch zo strany Okresného 

úradu z dôvodu navezenia hlušiny na náš pozemok. 

7. Informáciu konateľa o žiadosti p. Martina Šuťjaka z Brna o povolenie vjazdu na lesné 

komunikácie. Jedná sa o tým výskumníkov z Masarykovej univerzity v Brne a Ústavu 

štruktúry a mechaniky hornín Akadémie Vied v Prahe. 

8. Informáciu konateľa o uskutočnení kolaudácie protipožiarnej Lesnej cesty Skálie dňa 

17.8.2022. 

9. Informáciu konateľa a Výzve PPA z PRV : 58/PRV/2022 – 8.5. – Podpora na investície 

do zlepšenia odolnosti a enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Umelá obnova 

a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných 

porastov.  

10. Informáciu OLH o vykonaných činnostiach v rámci hospodárenia v lese za prvý polrok 

2022. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

1. Pripraviť dlhodobú Nájomnú zmluvu na cestu do Bočincov s Obecným úradom Štiavnik. 

Zodpovední : konateľ a JUDr. Plačko. Termín : ihneď. 

2. Každému pracovníkovi pripraviť dodatok k pracovnej zmluve o mlčanlivosti. 

Zodpovedný : konateľ. Termín : ihneď. 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Upraviť hodnotu stravného lístka pre zamestnanca od 1.9.2022   Hlasovanie : všetci za.  

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

 

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

                          Džanaj Marián                              .......................................... 

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

 


