
         LESNÉ DRUŽSTVO KRIŽOVÁ SKALA, 065 33 VEĽKÝ LIPNÍK č. 283 
 
 
              SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI DRUŽSTVA  ZA ROK 2014 
 
             Lesné družstvo Križová skala v súčasnosti obhospodaruje  549,16 ha lesných 
pozemkov v katastrálnom území Veľký Lipník, na obhospodarovanie ktorých má k dnešnému 
dňu uzavretých  341  nájomných zmlúv s jednotlivými vlastníkmi lesných pozemkov (491 94 
89 m2) ďalej ma zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom na  18 90 82 m2 lesných 
pozemkov (SPF zastupuje neznámych vlastníkov v spoločnej nehnuteľnosti – urbárske lesy; 
podiely známych vlastníkov v spoločnej nehnuteľnosti sú pripočítané jednotlivým vlastníkom 
k ich vlastníckym podielom), so štátnymi lesmi Tanapu Tatranská Lomnica máme uzatvorenú 
nájomnú zmluvu na 31 31 53 m2 (zo zákona zastupujú neznámych vlastníkov lesných 
pozemkov mimo spoločnej nehnuteľnosti - urbáru, a vlastníkov, ktorí sa doteraz neprihlásili 
o svoje vlastnícke právo, alebo neuzatvorili nájomnú zmluvu). Vzhľadom na rozsah 
a rozdrobenosť vlastníctva lesných pozemkov v užívaní Lesného družstva je  udržiavanie 
jednotlivých nájomných zmlúv v aktuálne platnom stave veľmi pracné a časovo náročné. 
            Za užívanie lesných pozemkov Lesné družstvo uhrádza ich vlastníkom, ako aj 
zástupcom (SPF, ŠL TANAP-u),  nájomné vo výške 13,27 €/l ha prenajatých lesných 
pozemkov. Nájomné bolo určené výpočtom a je splatné vždy do 30.6. nasledujúceho roka za 
rok predchádzajúci. Každý piaty rok platnosti lesného hospodárskeho plánu vykonávame 
prehodnotenie vypočítaného nájomného s ohľadom na skutočné výsledky hospodárenia, 
aktuálne ceny dreva, pričom výsledkom prehodnotenia môže byť len zvýšenie nájomného. 
Garantované minimálne nájomné je 13,27 €/l ha. Prvé prehodnotenie bolo vykonané na 
výročnej členskej schôdzi v roku 2010 za obdobie  2005-2009, s tým že výsledky hospodá-
renia neumožnili zvýšiť dovtedy vyplácané nájomné. Ďalšie prehodnotenie by malo byť 
vykonané v tomto roku, no vzhľadom na skutočnosť, že ide o prvý rok platnosti nového 
Programu starostlivosti o les (po starom LHP) na obdobie 2015 – 2024, ktorého kompletnú 
verziu ešte nemáme k dispozícií, navrhujem prehodnotenie presunúť na rok 2016. 
           Základnou podmienkou na vyplácanie nájomného je uzatvorenie platnej nájomnej 
zmluvy. Vlastníka lesných pozemkov, ktorý nájomnú zmluvu nemá uzatvorenú zastupujú 
Štátne lesy Tanapu /aj čo sa týka vyplácania nájomného/, alebo môže požiadať o vydanie 
svojich lesných pozemkov na samostatne obhospodarovanie, či prenájom inej firme alebo 
osobe, samozrejme pri splnení príslušných zákonných ustanovení. 
         Jednou vecou je teda vlastníctvo lesných pozemkov, a z toho vyplývajúca možnosť 
uzatvoriť nájomnú zmluvu na ich prenájom, a iná vec je členstvo v Lesnom družstve Križová  
skala, ako vo firme, ktorá je nájomcom a užívateľom lesných pozemkov. Len ten, kto svoje 
lesné pozemky už prenajal Lesnému družstvu môže požiadať aj o prijatie za člena družstva. 
O prijatí člena rozhoduje vždy členská schôdza družstva, pričom berie do úvahy stanovy 
družstva (malé družstvo s maximálnym počtom 50 členov).V súčasnosti je základnou 
podmienkou pre prijatie za člena družstva prenájom viac ako 2 ha lesných pozemkov vo 
vlastníctve žiadateľa Lesnému družstu .  
K dnešnému dňu má Lesné družstvo 26 členov, a len tých 26 členov je pozývaných na členské 
schôdze a môže sa ich zúčastniť a v zmysle stanov využívať svoje práva. 
          Na druhej strane už pri zakladaní družstva bolo neformálne dohodnuté, že členovia 
družstva nebudú mať z členstva ekonomické výhody prostredníctvom vyplácania podielov zo 
zisku družstva. Ak bude hospodárenie družstva dlhodobo ziskové a družstvo bude mať 
vyrovnané všetky svoje záväzky aj vo vzťahu k stavu obhospodarovaných lesných pozemkov, 
bude zisk použitý na zvýšenie vyplácaného nájomného za lesné pozemky, resp. na výplatu 
mimoriadneho nájomného všetkým vlastníkom užívaných lesných pozemkov. Členstvo 
v družstve je podľa tejto neformálnej dohody, ktorú ako predseda družstva budem vždy 
dodržiavať, viac menej čestná funkcia a hlavne má zabezpečiť kolektívnosť rozhodovania 
a kontroly hospodárenia družstva. 
 
 
 



 
 
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA  
 

         V roku 2014 sme  pokračovali v plnení úloh predpísaných v aktuálne platnom lesnom 
hospodárskom pláne (na roky 2005 – 2014) a v podnikateľskom pláne firmy schválenom 
výročnou členskou schôdzou v roku 2014. 
        Výsledkom hospodárenia LD ako celku za účtovný rok 2014 je: zisk 16 788,66 €  
 

      CELKOVÉ TRŽBY, VÝNOSY:                                         210 998,93 € 
 
        V TOM:      TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY(drevo, rezivo)         153 342,54 €          

                        TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB (preprava)                          2 541.-    € 
                        PRÍSPEVOK  ZO SOP PaRV (rozpúšťanie do výnosov)    55 104,61 € 
                        ÚROKY A INÉ                                                                            10,78 €          
 
 CELKOVÉ NÁKLADY:                                                      194 210,27 € 
 
    V TOM:      SPOTREBA MATERIÁLU                                                  22 144,54 €  
                         SPOTREBA EL. ENERGIE                                                   2 651,86 € 
                         SLUŽBY                                                                             110 382,64 €  
                         MZDY A ODVODY                                                             31 170,55 € 
                         DANE, POISTKY                                                                   2 080,45 € 
                         NÁJOMNÉ ZA LESNÉ POZEMKY                                      7 453,53 € 
                         ODPISY                                                                                 18 148,23 € 
                         ÚROKY                                                                                      178,47 € 
 
 Z daňového hľadiska bude celý zisk použitý na vyrovnanie strát minulých rokov (r.2009) a 
v konečnom výsledku bude náš základ dane za rok 2014 nulový.  
Aj tak však musíme za rok 2014 uhradiť tzv. daňovú licenciu  vo výške 960,- Eur. 
 
VÝSLEDKY PODĽA JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK: /v €/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Tržby, výnosy Náklady   Výsledok 

PESTOVNÁ ČINNOSŤ              41 432,59       46 765,09         - 5 332,50       

ŤAŽBA DREVA  - predaj cudzím 
                              - prevoz na pílu 

            74 804,83  

            34 096,75   

      46 499,27       + 62 402,31 

PÍLA                       (bez dreva)              49 006,91       47 930,51        +  1 076,40     

VÝVOZNÁ SÚPRAVA                11 577,07 

  

       19 423,58         -    7 846,51 

 

RÉŽIA FIRMY                    80,78               33 591,82        - 33 511,04 

 

SPOLU 

         

           210 998,93 
    

       194 210,27 

               

     + 16 788,66 

 
 
Hospodárenie družstva v roku 2014 bolo ovplyvnené nasledovnými skutočnosťami: 
 - dosiahnutý zisk vychádza z princípov podvojného účtovníctva, keď do  výnosov je   
    postupne účtovaný  priznaný nenávratný finančný príspevok, no do času jeho získania  
    na účet je potrebne ešte vykonať nemalo úkonov a prejsť cez niekoľko kontrol. 
    V realizovanom projekte sú už viazané všetky prostriedky aj rezervy družstva a  jeho   
    financovanie v roku 2015 bude možné len cez získaný úver. 
       
  
 
 



ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 
          
V roku 2014 končilo 10 ročné obdobie platnosti LHP.  Náplňou pestovnej činnosti bolo preto 
najmä splnenie záväzných ukazovateľov  LHP. U niektorých ukazovateľov (napr. prerezávky) 
sme odstránili aj viacročné meškanie. Práce boli realizované dodávateľským spôsobom.  
V priebehu roka sme začali realizovať práce na obnove a ochrane lesa, ktoré sú zahrnuté do  
„Projektu ozdravných opatrení v lesoch Lesného družstva Križová skala Veľký Lipník“. 
Zmluvu na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na financovanie tohto 
projektu sme uzatvorili s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v novembri 2014 . 
Vo výnosoch je účtované rozpúšťanie tohto NFP oproti zrealizovaným prácam. 
 
Prehľad zrealizovaných výkonov pestovnej činnosti a ochrany lesa a nákladov: 
                                                                                                                HA                       /v €/ 
Zalesňovanie holín – ručná sadba jamková  s prihnojovaním -  
  JESEŇ-18825 ks sadeníc (SM 4900ks, JD 4900ks,SMC 1825 ks, BK 7200 ks)       3,73                 17 648,67 
Príprava plôch na zalesňovanie 
                                     (odstraňovanie haluziny po kalamitnej ťažbe s pálením)         3,53                  4 510,50                                                          
Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu                                                                           8,00                  6 021,98  
Príprava obnovy – odstránenie malinčia                                                                     11,50                   2 546,01 
Ochrana mladých lesných porastov  - proti zveri  - chemická                                    33,64                   6 449,05 
Ochrana lesných kultúr vyžínaním                                                                                8,45                   2 190,82 
Ochrana lesných kultúr okopávaním                                                                             1,19                   2 065,56 
Prerezávky  s JMP                                                                                                       26,88                   5 331,50   
SPOLU                                                                                                                        96,92  ha         46 764,09 € 
 
Súčasťou predmetného projektu je aj letecké vápnenie užívaných lesných pozemkov na výme- 
re 420 ha, realizované na prelome rokov 2014 a 2015.Náklady budú účtované v roku 2015. 
 
2. ŤAŽBA DREVA 
 
  Dodávateľským spôsobom sme v roku 2014 vyťažili 2 024  m3  dreva, z toho listnatého 28 m3. 
  Rozdelenie ťažieb bolo nasledovné: 
             - ťažba obnovná - náhodná v rubných porastoch      850    m3 

             - ťažba výchovná -  úmyselná /prebierky do 50 r./                    3    m3 

             - ťažba výchovná - náhodná v porastoch do 50 r.                   979   m3             
             - ťažba výchovná - náhodná v porastoch nad 50 r.                 192   m3            
 
Z 2 024 m3 vyťaženého dreva bolo 1 379,56 m3 predané cudzím a 644,45 m3 bolo prevezené na 
vlastnú pílu, v nasledovných sortimentoch : 
 
      
                              Predaj cudzím Prevoz na pílu Spolu 

       m3    tržby          €/m3       m3     Tržby    €/m3     m3    tržby     €/m3 

Piliarska guľatina     965,20   59 121,10     61,25   322,96  19 764,05     61,19  1288,16 78 885,15    61,23 
Výber vlákniny     102,49    4 714,54     46,-   294,73  13 262,35     45,-    397,22    17 976,89    45,26 
Vláknina     227,70    8 780,22     38,56     26,76    1 070,40     40,-    254,46   9 850,62    38,71 
Palivo      84,17    2 188,42     26,-        -      -         -      84,17   2 188,42     26,- 
SPOLU  1379,56   74 804,33     54,22   644,45  34 096,75     52,91  2 024,01 108 901,08    53,80 
 
Sortimentné zloženie a priemerne speňaženie vyťaženého dreva je ovplyvnené vyššie uvedeným  
rozdelením predpísaných (povinných) ťažieb – v porastoch do 50 rokov, kalamita. 
Kvalita vyťaženého dreva je znižovaná vysokým zavetvením ( pôvodne pasienkové lesy), 
prevažujúcim menej žiadaným sortimentom jedle, častým výskytom borovice. 
 
 
 
 




