LESNÉ DRUŽSTVO KRIŽOVÁ SKALA, 065 33 VEĽKÝ LIPNÍK č. 283

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2015

Lesné družstvo Križová skala v súčasnosti obhospodaruje 548,86 ha lesných porastov
a 13,77 ha ostatných lesných plôch v katastrálnom území Veľký Lipník, a to na základe
nájomných zmlúv uzatvorených s jednotlivými známymi vlastníkmi (na výmeru 510,43 ha) .
Neznámych vlastníkov v spoločných nehnuteľnostiach (urbar) s celkovou výmerou 24,93 ha
zastupuje Slovenský pozemkový fond (SPF) a neznámych vlastníkov mimo spoločných
nehnuteľnosti s celkovou výmerou 27,27 ha zastupujú Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica
(ŠL Tanap).
Zmluvy s SPF a ŠL Tanap sa v súčasnosti prehodnocujú na aktuálny PSoL.
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 ( len na jednej spoločnej nehnuteľnosti je 662 podielových
spoluvlastníkov).
Za užívanie lesných pozemkov Lesné družstvo uhrádza ich vlastníkom, ako aj
zástupcom (SPF, ŠL Tanap), nájomné splatné vždy do 30.6. nasledujúceho roka za rok
predchádzajúci. Výšku nájomného schvaľuje členská schôdza, podkladom je výpočet
zohľadňujúci výsledky hospodárenia, aktuálne ceny a objemy vstupov a výstupov lesníckych
činnosti podľa platného Programu starostlivosti o les (PSoL) . Minimálne každý piaty rok
platnosti PSoL vykoná členská schôdza prehodnotenie schváleného nájomného. Garantované
minimálne nájomné je 13,27 €/l ha.
Prehodnotením vykonaným na členskej schôdzi dňa 8.1.2016 , bolo nájomné zvýšené na
25.- Eur/1 ha a to s účinnosťou od 1.1.2015.
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. Vlastník, ktorý svoje
lesné pozemky už prenajal Lesnému družstvu môže požiadať aj o prijatie za člena družstva.
O prijatí člena rozhoduje členská schôdza družstva, pričom berie do úvahy stanovy družstva
a platné uznesenia. V súčasnosti je základnou podmienkou pre prijatie za člena družstva
prenájom viac ako 2 ha lesných pozemkov vo vlastníctve žiadateľa Lesnému družstvu .
Po rozšírení vykonanom v priebehu roka 2015 a schválenom členskou schôdzou dňa 8.1.2016,
má Lesné družstvo k dnešnému dňu 63 členov. Len tých 63 členov bolo pozvaných na dnešnú
členskú schôdzu a môže na nej 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
Výsledkom hospodárenia Lesného družstva za rok 2015 je účtovný zisk: 22 197,45 €
CELKOVÉ TRŽBY, VÝNOSY:
V TOM:

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY - drevo
91 445,52 €
- rezivo
55 795,80 €
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB (preprava)
4 222,60 €
PRÍSPEVOK ZO SOP PaRV (rozpúšťanie do výnosov) 400 491,28 €
ÚROKY A INÉ
2,02 €

CELKOVÉ NÁKLADY:
V TOM:

551 957,22 €

SPOTREBA MATERIÁLU
SPOTREBA EL. ENERGIE
SLUŽBY
MZDY A ODVODY
DANE, POISTKY
NÁJOMNÉ ZA LESNÉ POZEMKY
ODPISY
ÚROKY

529 759,77 €
4 305,86 €
2 425,90 €
465 893,87 €
40 794,31 €
1 859,41 €
12 152,24 €
75.- €
2 253,18 €

Z daňového hľadiska po započítaní pripočítateľných a odpočítateľných položiek
(napr. nezaplatené nájomné resp. v roku 2013 odložené daňové odpisy vývoznej súpravy)
je výsledkom hospodárenia základ dane z príjmu resp. daňový zisk :
9 003,57€
Daň z príjmu vypočítaná vo výške 22% predstavuje čiastku 1980,78 Eur, zaplatiť však
musíme tzv. daňovú licenciu podľa výšky ročného obratu, a to vo výške 2 880,- Eur.

ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ
Rok 2015 bol prvým rokom platnosti nového Programu starostlivosti o les na roky 2015-2024.
V prvej polovici roka sme dokončili práce na obnove a ochrane lesa, ktoré boli zahrnuté do
„Projektu ozdravných opatrení v lesoch Lesného družstva Križová skala Veľký Lipník“, na
financovanie ktorého bol družstvu schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
Rozpúšťanie tohto NFP oproti zrealizovaným prácam je účtované vo výnosoch.
V druhej polovici roka sme realizovali prípravu pôdy pre prirodzenú obnovu, ochranu mladých
porastov proti burine a proti zveri.
Prehľad zrealizovaných výkonov pestovnej činnosti a ochrany lesa a nákladov:
Letecké vápnenie
Príprava plôch na zalesňovanie – uhadzovanie haluziny s pálením
Príprava plôch na zalesňovanie - odstraňovanie haluziny po kalamitnej ťažbe
Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu a ochrana kultúr okopom
Výsek nežiaducich drevín a krovia
Ochrana lesa proti podkôrnemu hmyzu – 40 ks feromónové lapače
Ochrana mladých lesných porastov - proti zveri - chemická
Ochrana lesných kultúr proti burine vyžínaním
SPOLU

HA
420,00
16,92
3,70
4,45
9,50
26,94
1,90
483,41 ha

/v €/
357 000,22 709,05
4 422,42
7 767,59
7 636,25
2 045,29
2 962,361,404 903,60 €

2. ŤAŽBA DREVA
Dodávateľským spôsobom sme v roku 2015 vyťažili 2 460 m3 dreva, z toho listnatého 101 m3.
Rozdelenie ťažieb bolo nasledovné:
- ťažba obnovná - náhodná v rubných porastoch (kalamita) 224 m3
- ťažba výchovná - úmyselná /prebierky do 50 r./
151 m3
- ťažba výchovná - úmyselná
2 085 m3
Z 2 460 m3 vyťaženého dreva bolo 1 761 m3 predané cudzím a 699 m3 bolo prevezené na
vlastnú pílu v priemernej cene 52,67 €/m3.
Zloženie celkových nákladov ťažby dreva :
priame náklady na ťažbu dreva:
údržba cestnej siete:

38 684,- € ( 15,73 €/m3)
602,23 €

Náklady na cestnú sieť boli vynaložené na údržbu a odvodnenie zvážnice v Nemeckej
doline.

3. PÍLA + VÝVOZNÁ SÚPRAVA
Porezali sme celkom 699,05 m3 dreva z vlastnej ťažby a vyrobili 398,44 m3 reziva.
Predali sme 351,11 m3 reziva v priemernej cene 158,90 €/m3.
Priemerné ceny reziva zodpovedajú realizácií tzv. paletového programu v rozsahu cca 15%
z celkovej výroby, pri ktorom spracovávame menej kvalitné sortimenty dreva z vlastnej ťažby.
Nárastu cien stavebného reziva, ktorý by zodpovedal rastúcim nákladom a cenám dreva však
bráni pretrvávajúci nedostatok objednávok na stavebné rezivo v blízkom okolí .
Vývoznú súpravu sme využívali na prepravu najmä palivového dreva pre občanov
obce a blízkeho okolia, na manipuláciu a prepravu vlastného dreva zo skladov na pílu, no
nezanedbateľným prínosom je aj využitie súpravy pri manipulácií dreva na píle.
V roku 2015 bola súprava v prevádzke 417 Mth s priemernou spotrebou 4,68 l nafty /1 Mth.

4. RÉŽIA
Odbornú správu lesov aj činnosť lesníka pre družstvo vykonával odborný lesný hospodár
Ing. Anton Šoltýs. Dlhoročnú spoluprácu s ktorou bolo vedenie družstva spokojné, však k
31.12.2015 ukončil pre nedostatok porozumenia a uznania od niektorých vlastníkov lesa.
Okrem priebežného vedenia účtovníctva firmy, boli počas roka aktualizované nájomné
zmluvy s vlastníkmi, bol realizovaný proces vyplácania nájomného za lesné pozemky.
Vo Veľkom Lipníku 20.3.2016

Ing. Štefan Stempák
predseda družstva

