Uznesenie
valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 25. septembra 2019 v sídle spoločnosti

A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23.apríla
2019 a konštatuje, že sú splnené.
2. Správu o činnosti spoločnosti za 1.polrok 2019 a výsledok hospodárenia podľa hlavných
činností v nákladovej položke pestovná činnosť 8 097,70 €, ťažbová činnosť 73 247,59 €,
semenárstvo a škôlkárstvo 250,98 €, iná lesná činnosť 1 966,81 €, iné výrobné
a obchodné činnosti 107,16 €, réžia 103 652,71 €, ostatné náklady a výnosy 10 657,22 €.
Výnosy - ťažbová činnosť 552 510,00 €, iná lesná činnosť 4 458,00 €, ostatné náklady
a výnosy 4 404,00 €.
Hospodársky výsledok 766,32 €.
3. Uznesenie zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo 16.septembra 2019.
B/ Schvaľuje
1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
1. Otvorenie,
2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 23.4.2019,
3. Správa o činnosti spoločnosti za 1. polrok 2019,
4. Rôzne
5. Záver
C/ Žiada
Mesto Banská Štiavnica, aby:
1. V súvislosti s platbou daní z nehnuteľností na rok 2019 za katastrálne územie Banská
Hodruša a s výsledkom súdneho rozhodnutia v spore o návrhu na určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam vyžiadlo právny názor kompetentnej osoby na danú problematiku.
2. V zmysle platného rozsudku Okresného súdu v Žiari nad Hronom sp.zn.: 7C101/2010-909
a Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn.: 13Co/197/2017-1119 právne doriešilo užívacie
vzťahy vlastníkov lesných pozemkov medzi obcou Hodruša Hámre a mestom Banská
Štiavnica rozdelením lesných porastov ako ucelených častí na základe porastových máp.
3. V súvislosti s dohodou o refundáciu nákladov na opravu prístupovej cesty v doline Rudné,
medzi obcou Vyhne a spoločnosťou Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. vyžiadalo od
obce Vyhne celkovú sumu nákladov súvisiacich s opravou cesty - celkové náklady hradené
obcou, ako aj príslušné podklady z procesu verejného obstarávania.

E/ Ukladá
Konateľovi spoločnosti:
1. Požiadať zriaďovateľa spoločnosti - mesto Banská Štiavnica o zníženie nájmu za rok 2019.
Uvedená zmena opätovne súvisí s už spomínaným súdnym sporom medzi obcou Hodruša
Hámre a mestom Banská Štiavnica. Návrh vypracovať do 31.10.2019.
2. Pripraviť žiadosť na Slovenský pozemkový fond o prenájom parciel v katastrálnom území
Bzenica, C-KN č. 2021 a 2022.

......................................................................
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

......................................................................
za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
Otília Pinterová
zástupca ZZML

