
Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom 

zasadnutí konanom 16.júna 2020 prijala nasledovné  

 

 

UZNESENIE  

 

 
 

Dozorná rada 

 

A /  Berie na vedomie  

 

1. Kontrolu  plnenia  uznesení  valného zhromaždenia  spoločnosti Mestské lesy Banská  

     Štiavnica, spol. s r.o. konaného  dňa  25.septembra 2019.   

2.  Správu o činnosti spoločnosti za rok 2019.   

3.  Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti. 

4.  Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2019 

5.  Vyhodnotenie plnenia prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti za rok 2019 

6.  Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2020, 

7.  Informáciu o hospodárení spoločnosti ZOLKA Zvolen, s.r.o. v roku 2019                                    

  

 

   B / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti  prerokovať a schváliť 

  

1. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2019 a výsledok hospodárenia podľa hlavných    

    činností :  

 

    Náklady - pestovná činnosť 9 766,11 €;  ťažbová činnosť 140 642,98€;  

    semenárstvo a škôlkárstvo 615,06€; iná lesná činnosť 3 062,25€; iné výrobné   

    a obchodné činnosti 358,03€; réžia 212 720,41€; ostatné náklady a výnosy 31 890,52€.  

 

    Výnosy - ťažbová činnosť 349 986,67€; iná lesná činnosť 4 4580,00€; ostatné náklady  

    a výnosy 4 404,00€. 

 

   Hospodársky výsledok – 26 603,34 €. 

 

2. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2019. 

 

3. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2020 

 

Náklady -  pestovná činnosť 13 354,16€; ťažbová činnosť 135 279,20€; semenárstvo 

a škôlkárstvo 5 000,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 

500,00 €; réžia 219 140,00 €; ostatné náklady a výnosy 36 135,00 €.  

 

Výnosy – ťažbová činnosť 405 000,00 €; iná lesná činnosť 3 780,00 €; ostatné náklady 

a výnosy 4 404,00 €. 

 

Hospodársky výsledok 1 275,64 €. 

 



   C / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti  prerokovať a neschváliť 

 

1. Prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti pre rok 2019, vzhľadom na nesplnenie 

stanovených ukazovateľov v bodoch  

 

a) Dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku 

b) Ročná úhrada mestu Banská Štiavnica podľa schváleného dodatku k nájomnej zmluve 

c) Splnenie bilancovaných úloh podľa „Plánu starostlivosti o les“ 

d )Vyplatenie prémií zamestnancom pri splnení prémiových ukazovateľov v zmysle  

     schválených „Mzdových smerníc“ spoločnosti 

 

 

 

Hlasovaním : za 4, proti 0, zdržal sa 0 bolo uznesenie dozornej rady schválené                                  

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici 16.júna 2020        

 

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Miroslava Orolinová 
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