
Uznesenie č . 9/2021 zo zasadnutia Valného zhromaždenia Lesného spoločenstva Štiavnik 

s.r.o. za prítomnosti  členov DR, konaného dňa 26. 8. 2021  o 16.00 hod. v zasadačke LS 

Štiavnik s.r.o. 

 

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

1. Informáciu konateľa o dodávke a rozvoze kameniva na poškodené cesty a zvážnice. 

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 podpísaní zmluvy na navážku a zhutnenie cesty Skálie s firmou 

JASES. 

5. Informáciu konateľa ohľadne čističky odpadových vôd Pažite. 

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

7. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o vymáhaní pohľadávky od firmy FEMADA s.r.o. 

Papradno. 

8. Informáciu o stave účtu a saldokonta. 

9. Informáciu konateľa a Judr. Plačku o vyrozumení od LDI Zvolen k posúdeniu 

písomných námietok. 

10. Informáciu p. Gablíka o príprave ministerstva životného prostredia SR zaradiť niektoré 

naše lúky do národného zoznamu území európskeho významu. 

11. Informáciu konateľa  o pracovnom úraze p. Fujku Pavla. 

12. Informáciu konateľa o poskytnutí rekondičných a rekreačných pobytov pre našich 

zamestnancov. 

 

 VZ LS Štiavnik s.r.o. ukladá : 

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

Puterová Z.  Termín : k 1.1. 2022. 

2. Nepredávať tovar odberateľom, ktorí majú termín po splatnosti faktúry za 

predchádzajúci odobratý tovar. Zodpovedný : konateľ. Termín : priebežne 

3. Aktualizovať našu Webovú stránku. Zodpovedný : konateľ  Termín : do najbližšieho 

zasadnutia. 

4. Preveriť v akom štádiu je konanie ministerstva životného prostredia SR na zaradenie 

našich lúk do národného zoznamu území európskeho významu. Zodpovední : konateľ, 

OLH.  Termín : ihneď. 

5. Preveriť ktorá stavebná firma z okolia má buldozér na budovanie ciest a zvážnic. 

Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

6. Vykonať násyp makadamu a osadenie plechových odrážok na ceste do Medvedieho. 

Zodpovedný : konateľ. Termín : do najbližšieho zasadnutia. 

7. Preveriť v akom štádiu poškodenia je asfaltová cesta v Dlhej. Zodpovedný : konateľ. 

Termín : do najbližšieho zasadnutia. 



8. Skompletizovať identifikáciu parciel (ciest a zvážnic), ktoré boli nesprávne pri ROEPE 

odčlenené z pozemkov Urbáru, Bývalých Urbarialistov obce Štiavnik a Lesného družstva 

v Štiavniku a zaslať kompletnú žiadosť o opravu na KU v Bytči. Zodpovední : konateľ, 

VZ s.r.o., DR a Judr. Plačko 

VZ LS Štiavnik s.r.o. schvaľuje : 

1. Prideliť na požiadanie diaľkové ovládanie na elektronické rampy dodávateľom prác, 

ktorí vykonávajú ťažbovú a pestovnú činnosť pre LS Štiavnik s.r.o. v cene 30 eur/1ks. 

Hlasovanie : všetci za 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


