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VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI DRUŽSTVA  ZA ROK 2017 
 
 
     Lesné družstvo Križová skala hospodárilo v roku 2017 na celkovej výmere 562,63 ha 
lesných pozemkov, z toho 548,86 ha je výmera lesných porastov a 13,77 ha je plocha 
ostatných lesných pozemkov. Lesné porasty sú rozdelené na kategóriu hospodárskych lesov 
o výmere 519,55 ha a kategóriu ochranných lesov o výmere 29,31 ha. 
Užívané lesné pozemky sú v katastrálnom území Veľký Lipník a sú začlenené do Lesného 
celku s názvom Neštátne lesy na LHC Podolínec. Program starostlivosti o lesy je schválený 
na obdobie 2015 -2024.  
Odbornú správu lesov pre družstvo vykonáva od 15. februára 2016 odborný lesný hospodár 
Ing. Jaroslav Kučeravý, číslo osvedčenia 331/1997 – PO.                . 
 
     Na lesných pozemkoch hospodári družstvo na základe nájomných zmlúv uzatvorených 
s ich vlastníkmi: 
- na výmeru 505,69 ha máme uzatvorených 321 nájomných zmlúv so známymi vlastníkmi 
  ( v prevažnej miere ide o lesné pozemky v podielovom spoluvlastníctve )  
- neznámych vlastníkov v spoločných nehnuteľnostiach ( urbar) s celkovou výmerou 24,93 ha 
  zastupuje Slovenský pozemkový fond ( SPF  ) 
- neznámych vlastníkov mimo spoločných nehnuteľnosti s celkovou výmerou 27,27 ha   
  zastupujú Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica ( ŠL Tanap ) 
 
            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) . Garantované minimálne 
nájomné je 13,27 €/l ha. Za rok 2017  navrhujeme vyplatiť nájomné vo výške 18,-€/l ha. 
Zmluvy s SPF a ŠL Tanap na obdobie od 1.1.2015 sú ešte stále v procese riešenia. 
 
 
     Družstvo ako podnikateľský subjekt má aktuálne 67 členov. Najvyšším orgánom je členská 
schôdza na ktorú sú pozývaní všetci členovia a pri hlasovaní členov má každý člen jeden hlas. 
     Medzi členskými schôdzami činnosť družstva  riadi päťčlenné  predstavenstvo a kontroluje 
trojčlenná kontrolná komisia, zvolení členskou schôdzou konanou v marci 2016. 
. 
     Predstavenstvo družstva  sa za uplynulé obdobie zišlo celkom 3 krát, a  riešilo problémy 
aktuálne v čase zasadnutia : plnenie hlavných úloh v ťažbe dreva a pestovaní lesa, prijatie 
dvoch členov družstva, inventarizácia majetku a zásob, príprava členskej schôdze,... . 
 
Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi členskou schôdzou volený predseda družstva, ktorý 
je zároveň aj predsedom predstavenstva     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
1. PESTOVANIE  LESA 
          
Práce pri pestovaní lesa sme vykonávali v mesiacoch apríl až november 2017 a to vlastnými 
zamestnancami. Celkové priame náklady predstavujú čiastku 19 049,14 Eur. 
 
 a) ZALESŇOVANIE 
     Na začiatku roka 2017 sme evidovali 5,90 ha holín. Spracovaním veternej a lykožrútovej 
kalamity počas roka narástla výmera holín o 3,13 ha.  
V priebehu roka sme výmeru holín znížili o 6,64 ha, z toho  4,10 ha - prvým zalesňovaním,  
0,05 ha - opakovaným zalesňovaním a 2,49 ha – prijatím prirodzeného zmladenia.  
K 31.12.2017 evidujeme holiny o výmere 2,39 ha. 
Jarným a jesenným zalesňovaním sme jamkovou sadbou vysadili 17 450 ks voľnokorenných 
sadeníc (15000 kúpených, 2450 zaškolkovaných v r.2016) v následovnom zložení : 
                       buk lesný              ............  7 000 ks .......... 40% 
                       jedľa biela             ............. 8 600 ks ..........49 % 
                       smrekovec opadavý ..........    900 ks ..........  5% 
                       smrek obyčajný     ............     950 ks ........... 6% 
     Pokračovali sme v trende  zmeny súčasného drevinového zloženia – t. j. zvýšovanie počtu 
stabilnejších a odolnejších drevín (buk, smrekovec, jedľa), a znížovanie počtu smreka, ako  
ohrozenej a hynúcej dreviny v našich podmienkach. 
 
     Celkové priame náklady na zalesňovanie predstavujú čiastku  7 331.- Eur, z toho je 
práca 4 363.-Eur (0,25 Eur/kus) a sadenice 2 968.-Eur (0,198 Eur/kus). 
 
b) PRÍPRAVA PLOCH NA OBNOVU LESA 
     Plochy na ktorých bola vykonaná ťažba dreva sme pripravovali na obnovu prirodzeným 
zmladením alebo na umelú obnovu zalesňovaním.  
V rámci tejto prípravy sme na ploche 7,46 ha uhádzali haluzinu po obnovnej ťažbe na hromady, 
resp. aj s pálením hromád po spracovaní lykožrútovej a vetrovej kalamity. 
Súčasne bol na ploche 2,05 ha  realizovaný aj výsek krovia a nežiaducich drevín.  
 
     Celkové priame náklady na prípravu plôch na obnovu lesa predstavujú čiastku  6 107.- Eur. 
      
c) OCHRANA MLADÝCH LESNÝCH PORASTOV (MLP ) 
     Vykonali sme ochranu MLP proti burine pomiestne vyžínaním na celkovej ploche 15,02 ha 
a ochranu proti zveri náterom repelentnej látky  Cervacol (105 kg) na ploche 11,51 ha .  
Silno až likvidačne sú zverou poškodzované najmä mladé porasty jedle – odhryzený vrcholový 
výhonok, preto  doterajšiu chemickú ochranu je treba doplniť budovaním oplotkov a plastovými 
chráničmi terminálu.. 
 
     Celkové priame náklady na ochranu MLP predstavujú čiastku  4 278,14.- Eur. 
 
d) PREČISTKY 
     Výchovu mladých porastov prečistkami sme vykonali na ploche 5,33 ha s nákladmi 1333.-Eur. 
Pre naplnenie PSoL je však v ďalších rokoch potrebne vykonať až 17,50 ha prečistiek ročne. 
 
e) OCHRANA LESA 
     Počas roka sme v rámci režijných výdavkov prevádzkovali celkom 8 kusov  lapačov lykožrúta 
(osadenie, kontrola, výmena feromónovych odparníkov). Kontrolne odbery potvrdili extrémne  
premnoženie lykožrúta, čo výrazne zrýchľuje tempo hynutia smrečín.  
 
 
 
 
 
 



2. ŤAŽBA DREVA 
 
     V roku 2017 sme vyťažili 2482 m3 ihličnatého dreva , z toho 1796 m3 v riadnej ťažbe 
dodávateľským spôsobom a 686 m3 v samovýrobe  palivového dreva vlastníkmi. 
Rozdelenie ťažieb bolo nasledovné: 
      - úmyselná ťažba -  obnovná :  podrastovým spôsobom..................................    736     m3 
                                                        výberkovým spôsobom .................................     206    m3 
                                                        holorubným spôsobom  .................................     214    m3                                 
                                   -  výchovná - prebierky v porastoch nad 50 rokov ..............     64    m3 
        - náhodná ťažba - spracovanie kalamity spôsobenej podkôrnym hmyzom .....  846    m3 
                                   - spracovanie kalamity spôsobenej silným vetrom  ..............   383   m3           
                                               - spracovanie kalamity spôsobenej hubami  .........................     33   m3 
     Z dodávateľsky vyťaženého  dreva (1796 m3) a zostatku na skladoch k 1.1. (271 m3) bolo:  
- 1 584 m3  predané cudzím v priemernej cene  51,38 €/m3 a v týchto sortimentoch:  
                 PG IIIA/B – 48,7%, PG IIIC1 – 4,7%,PGIIIC2 – 38,9%,vláknina V. akosť – 7,7% 
-  483 m3 dodaných na vlastnú pílu v priemernej cene 53,70 €/m3 a v týchto sortimentoch: 
                 PG IIIA/B – 58,1%, PG IIIC1 – 23,8%,PGIIIC2 -18,1% 
     Na skladoch dreva k 31.12.2017 nebolo žiadne drevo.  
 
     Za palivové drevo zo samovýroby (VI. trieda akosti) bol od vlastníkov vyberaný určený 
poplatok 3,00 €/m3. 
 
     Celkové priame náklady na ťažbu 1796 m3 dreva  predstavujú čiastku 31 577.- Eur  
(17,57 €/m3, priemer za tri ťažobné skupiny). 
                
      Zvýšená pozornosť oproti minulým rokom bola venovaná zvážniciam a odvozným cestám. 
Odvozná cesta Zimná voda Stráňany bola vyrovnaná a spevnená kameňom, 6 priepustov bolo 
vyčistených a osadených novými rúrami, buldozérom bola sprístupnená Nemecká dolina 
a obnovená zjazdnosť zvážnice Križová skala - Čertež, v celkovom objeme 5 382,84 Eur. 
(materiál- kameň, rúry: 1668,11€, služby- buldozér, bielorus: 2579,73€, mzdy: 1135.-€ ) 
 
3. PÍLA + VÝVOZNÁ SÚPRAVA 
 

Výnosy z predaja reziva (261,56 m3), odrezkov, porezu dreva, ... boli vo výške 49 011.-€.         
Technické parametre a vek existujúceho strojného vybavenia na píle neumožňujú splniť súčasné 
požiadavky väčších odberateľov (krátke dodacie lehoty), ani spracovávať hrubšie drevo s Փ nad 
55cm, z ktorého sa dajú vyrobiť žiadané sortimenty a dosiahnúť vysoká výťažnosť. 
Vynútená orientácia na menšie zákazky (krovy, altánky, ploty,.. ) prináša zvýšenú pracnosť 
a hrúbková obmedzenosť zase nižšiu výťažnosť, čo má negatívny vplyv na ziskovosť píly.  
Existujúca konkurencia vo výrobe reziva a klesajúci objem piliarskej guľatiny vo vlastnej ťažbe 
však v súčasnosti výrazne obmedzujú návratnosť potrebnej investície do novej techniky . 
      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 2017 bola súprava v prevádzke 590 Mth s priemernou spotrebou 4,205 nafty /1 Mth. 
 
4. RÉŽIA 
            
     Okrem priebežného vedenia účtovníctva firmy, boli počas roka aktualizované nájomné 
zmluvy s vlastníkmi, bol realizovaný proces vyplácania nájomného za lesné pozemky. 
Vzhľadom na rozsah a rozdrobenosť vlastníctva lesných pozemkov v užívaní Lesného 
družstva je  udržiavanie jednotlivých nájomných zmlúv v aktuálne platnom stave veľmi 
zložité a časovo náročné ( len na jednej spoločnej nehnuteľnosti je 662 spoluvlastníkov). 
     Terénne motorové vozidlo Hyundai Galloper využívané najmä na prepravu pracovníkov 
pri pestovaní lesa najazdilo 6 406 km s priemernou spotrebou 13,08 l nafty na 100 km. 
 
 
 



 
MAJETOK  A  FINANČNÁ  SITUÁCIA  DRUŽSTVA 
 
     K 31.12.2017 má družstvo vo vlastníctve dlhodobý hmotný  majetok v nadobúdacej 
hodnote 118 236,60 Eur, v zložení: gáter K 601, omietačka s rozmietacou pílou, VZV desta, 
briketovací lis, traktor NEW HOLLAND, nákladný náves s HR, vozidlo Hyundai Galloper. 
Oprávky tohto majetku k 31.12.2017 predstavujú čiastku 114 257,33 Eur. 
 
     Finančná situácia družstva k 31.12.2017 je priaznivá, družstvo nemá žiadne dlhy ani záväzky 
po lehote splatnosti, na nevyplatené nájomné za lesné pozemky je vytvorená finančná rezerva. 
     Na zalesnenie holín evidovaných k 31.12.2017 a na pestovnú činnosť do doby zabezpečenia 
mladých lesných porastov založených na týchto holinách je vytvorená zákonná rezerva vo výške 
 11 807,70 Eur, čo umožní v roku 2018 vyčleniť viac finančných prostriedkov na lepšiu ochranu 
mladých porastov proti zveri (budovanie oplotkov), a na výchovu  mladých lesných porastov 
prečistkami, a tak výraznejšie pokročiť v plnení tohto ukazovateľa. 
  
VÝSLEDKY  HOSPODÁRENIA  
 

      CELKOVÉ TRŽBY, VÝNOSY:                                         134 933,90 € 
 

        V TOM:      TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY - drevo                      83 791,05  €   
                                                                                          -  rezivo                    48 511,65  € 

                        TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB     -  preprava                     5 077,45  € 
                                                                                  -  porez                             500,15  € 
                        ZMENA STAVU ZÁSOB                                                    -5 844,74  € 
                        DOTÁCIE (UPSVaR,PPA)                                                    2 874,61  € 
                        OSTATNÉ                                                                                   23,73  € 
                         
 
 CELKOVÉ NÁKLADY:                                                     132 045,18 € 
 
    V TOM:      SPOTREBA MATERIÁLU                                                 14 502,88  €  
                         SPOTREBA EL. ENERGIE                                                  2 119,33  € 
                         SLUŽBY                                                                              41 145,78  €  
                         MZDY A ODVODY                                                            49 800,45  € 
                         DANE, POISTKY                                                                  1 837,22  € 
                         NÁJOMNÉ ZA LESNÉ POZEMKY                                     9 131,82  € 
                         ODPISY                                                                                  1 375,00  € 
                     REZERVA NA PESTOVNÚ ČINNOSŤ                             11 807,70  € 
                     OSTATNÉ     (VČS,... )                                                             325,00  € 
 
 
     Výsledkom hospodárenia Lesného družstva za rok 2017 je účtovný zisk:  2 888,72 €  
 
    Účtovný zisk je dosiahnutý za predpokladu, že nájomné za lesné pozemky za rok 2017 
bude vyplácané vo výške 18,-Eur/ha. 
     Daň z príjmu z vypočítaného daňového základu predstavuje čiastku  863,95 Eur, zaplatiť 
však musíme tzv. daňovú  licenciu podľa výšky ročného obratu, a to vo výške   960,- Eur. 
 
NÁVRH  NA  VYSPORIADANIE  VÝSLEDKU   HOSPODÁRENIA : 
     
      Predstavenstvo družstva navrhuje dosiahnutý účtovný zisk po úhrade daňovej licencie 
previesť na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. 
 
 
 
Vo Veľkom Lipníku 2.3.2018                                          Ing. Štefan Stempák 
                                                                                               predseda družstva 
 
 
 


