Uznesenie
valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 29. júna 2020 v sídle spoločnosti

A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 25.júna 2019
a konštatuje, že sú splnené.
2. Informáciu o zasadnutí Dozornej rady spoločnosti vrátane Uznesenia zo zasadnutia zo dňa
16.6.2020.
3. Správu nezávislého audítora.
4. Správu o hospodárení spoločnosti ZOLKA Zvolen, s.r.o.
B/ Schvaľuje
1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
1. Otvorenie,
2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 25.9.2019,
3. Prerokovanie zápisnice zo zasadania Dozornej rady spoločnosti konanej 16.6.2020,
4. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2019,
5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
6. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2019
7. Vyhodnotenie plnenia prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti za rok 2019,
8. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2020,
9. Návrh prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2020,
10. Rôzne
– Informácia o hospodárení spoločnosti ZOLKA
Zvolen, s.r.o. v roku 2019,
- Návrh na odpredaj časti lovu v PR Banky.
11. Záver

2. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2019 vrátane výsledkov 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 - strata –26 603,34 €.
3. Rozdelenie zisku hospodárenia spoločnosti za rok 2019 s tým, že strata, ktorá bola
vytvorená v roku 2019, bude v súlade so zákonom o účtovníctve v nasledujúcom období
odpísaná.
4. Účtovnú závierku za rok 2019.

5. Nevyplatiť prémie konateľa spoločnosti za rok 2019.
6. Finančný plán spoločnosti na rok 2020, podľa hlavných činností
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/ Ukladá
1. Valnému zhromaždeniu, aby po zhodnotení hospodárenia spoločnosti k 1.polroku 2020,
bol prehodnotený finančný plán na rok 2020 a zároveň v nadväznosti na zistené
skutočnosti aby boli určené prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti pre rok 2020.
Termín: do 19.9.2020.
2. Konateľovi spoločnosti pripraviť pravidlá k odpredaju časti lovu v PR Banky.
Termín: do 15.8.2020.
D/ Konštatuje
1. Že dosiahnuté výsledky spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
v mnohých ohľadoch neboli ovplyvnené jej činnosťou vzhľadom na to, že v roku 2019
spoločnosť v plnej miere obhospodarovala len lesný celok Banská Štiavnica II.. Pri
lesných pozemkoch ležiacich v katastrálnom území Banská Hodruša došlo k zmenám
vlastníkov, ktoré sa odzrkadlili aj vo výsledkoch hospodárenia spoločnosti.
Do dnešného dňa nedošlo k dohovoru o spôsobe ďalšieho hospodárenia medzi
novovzniknutými spoluvlastníkmi, čoho dôsledkom je aj vyprodukovanie hospodárskej
straty. Finančný plán na rok 2019 bol postavený pri zohľadnení produkcie oboch lesných
celkov Banská Štiavnica II. a Banská Štiavnica I.
V roku 2019 teda došlo k zásadným zmenám, ktoré zo strany vlastníka neboli vyriešené.

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

