
Uznesenie 

 
valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. 

konaného dňa 17. septembra 2018 v  sídle spoločnosti 

 

 

 

A/ Berie na vedomie 

 

- splnenie uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa  26.apríla 2018, 

 

- súdne podanie obce Hodruša Hámre na základe ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného 

  súdu Žiar nad Hronom zo dňa 15.júna 2018, sp.zn.: 7Cb/10/2018-71, IČS: 6418202515, kde  

  žalovaní – Mesto Banská Štiavnica a Lesy SR, š.p. sú  povinní do právoplatného skončenia   

  konania vedeného na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn.7C/101/2010 zdržať sa  

  ťažby dreva a následného vývozu dreva, ako aj zdržať sa vývozu už vyťaženého dreva  

  z nehnuteľností zapísaných pre okres: Žarnovica, obec: Hodruša – Hámre, katastrálne  

  územie: Banská Hodruša, LV 1200; 1464; 1441; 57, 

 

- protokol zo štátneho dozoru v lesoch so zameraním na zistenie úrovne odborného 

  hospodárenia v lesoch a dodržiavania zákonných predpisov na úseku lesného hospodárstva, 

 

 

 

B/ Odporúča 

 

- odporúča zriaďovateľovi spoločnosti – mestu Banská Štiavnica znížiť nájom za  

   obhospodarované lesné pozemky o 16 659,62 € za rok 2018, 

 

 

 

C/ Schvaľuje 

 

- správu o činnosti spoločnosti za 1.polrok 2018 vrátane výsledkov hospodárenia 

 podľa hlavných činností v nákladovej položke pestovná činnosť 15 938,74 €; ťažbová  

činnosť 75 144,56 €; semenárstvo a škôlkárstvo 834,05 €; iná lesná činnosť 2 012,75 €; iné 

výrobné a obchodné činnosti 166,65 €; réžia 114 797,02 €; ostatné náklady a výnosy 

10 638,58 €, 

 

- upravený celkový plán nákladov a výnosov podľa činností na rok 2018 v nákladovej časti 

pestovná činnosť 27 316,00 €, ťažbová činnosť 135 129,00 €, semenárstvo a škôlkárstvo 

834,00 €, iná lesná činnosť 2 500,00 €, iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €, réžia 

204 906,00 €, ostatné náklady a výnosy 31 060,00 €. 

Výnosy v ťažbovej činnosti 389 508,00 €, iná lesná činnosť 7 862,00 €, ostatné náklady 

a výnosy 6 348,00 €. 

Predpokladaný hospodársky  výsledok 1 473,00 €. 

 

 

 

 

D/ Ukladá 

 

- konateľovi spoločnosti zvolať po 24.9.2018 valné zhromaždenie k prerokovaniu 

  ekonomickej situácie spoločnosti, 

 



- konateľovi spoločnosti do 25.9.2018 vypracovať vyjadrenie k protokolu zo štátneho dozoru   

  pre OÚ OOP Banská Bystrica, ako aj pre mesto Banská Štiavnica, 

 

- konateľovi spoločnosti požiadať  OÚ OOP Banská Bystrica k odbornému vyjadreniu  

  k menovanému protokolu ako podklad pre súdny spor mesta Banská Štiavnica s obcou 

  Hodruša Hámre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................         ...................................................................... 

 

za spoločníka Mesto Banská Štiavnica                   za spoločníka Združenie zamestnancov 

                                                                            Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.     

     Mgr. Nadežda Babiaková                                                  Otília Pinterová 

          primátorka mesta                                                          zástupca ZZML  

 

 

 

 

 

 

 

 


