zÁptstvlcn
z rokovania náhradnei Óenskej schódze Lesného družstva papradno,
IČO: eZgSO698, ktorá sa konala dňa 24.03

.zolg o 15,00 hod. v estrádnej sále

Kultúrneho domu Papradno.
Program:

t.
2.

Otvorenie rokovania Óenskej sch6dze (d'alej len ČS)

Prednesenie návrhu programu Členskej schódze, odsúhIasenie programu členskej
schódze, oboznámenie so spósobom hlasovania na tejto sch6dzi, ako aj oboznámenie sa
s percentom účastičlenov LDP
3. Volba: - predsedu Óenskej schódze
zapisovatelky
overovateťov zápisnice
a návrhovej komisie
4. schválenie rr,T;:ilT;ej
5. Správa predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDp za rok 2018
a P!án činnost! na rok 2019
6. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2018
7. Správa kontrolnej komisie za rok 2018
8. Návrh na rozdelenie zisku
9. Diskusia
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie - návrh na uznesenie
!l. Záver

li
Rokovanie Členskej schódze Lesného družstva Papradno (d'alej aj ako Čs loe1 otvoril
ján
pán
Dzurjaník - predseda LDP a privítal všetkých prítomných.

r baduliĚl$'

:r:]]

Predseda LDP d'alej predniesol Návrh pro8ramu, zároveň oboznámil č]enov družstva
so spósobom hlasovania k jednotlivým bodom programu, a to v súlade s ČI. ].1,, ods. 5a),5b)
Stanov LDP. Uviedol, že za jednotlivé body programu sa bude h]asovať bud'aklamačne, t.j.
zdvihnutím ruky (podía 5b), alebo hlasovacím !ístkom s ohladom na výmeru nehnuteIností
vo vlastníďve člena družstva (podía 5a) a následným počítačovýmspracovaním.

Vyzval prítomných, či majú pozmeňujúce návrhy k prednesenému Návrhu programu
a kedŽe neboli vznesené námietky voči programu schódze, predseda družstva p. Ján
Dzurjaník vyzval prítomných k aklamačnému hlasovaniu za prijatie Návrhu programu
rokovania dnešnej Členskej schódze. výsledok hlasovania bot nastedovný:

749

Zaz

Proti:
Zdrža! sa:

členov (podía prezenčnej listiny)

0

členov

0

člen

Na základe h!asovania bol Program členskej schódze sďrválený v pripojenom znení.

Po vyhodnotení účastia spočítaníhlasov prítomných na rokovaní členskej schódze
prítomní boli oboznámení s uýsledkami sčítaniaa to nasledovne:

!523, čo predstavuje

Počet všetkých členov:

14 533 516 hlasov/v,ýmera

749, čo predstavuje

Počet prítomných členov:

LDP,

7 939 798 hlasov/v,ýmera

Percento účastina členskej schódzi na člena:

49,I8%o

Percento účastina členskej sch6dzi na v,ýmeru:

54,63Yo

vzhťadom na túto skutočnosť, členská schódza nie ie schopná uznášaťsa.

V zmysle ustanovenia Článku LL, bodu č.6 Stanov Lesného družstva papradno
a vzhíadom na to, že percento účastina členskej schódzi na v,ýmeru bolo 5463%o, Mgr. Bc.
Petrikovičová ako členka predstavenstva, dala aklamačne hlasovať o tom, aby sa o 15,00

hod. uskutočnila náhradná členská schódza

a

to s nezmeneným programom.

Výsledok

hlasovania bol nasledovný:

749

Zaz

Proti:
0
Zdržal sa: 0

členov (podla prezenčnej listiny)
členov
členov

Na základe hlasovania bola vyhlásená o 15,00 hod. náhradná členská schódza so
začiatkom konania o 15,00 hod. a to s nezmeneným programom.

l

Predseda družstva p. Ján Dzurjaník predstavil Mgr. Bc. Janu Petrikovičovú,ktorá bola
delegovaná predstavenstvom LDP za predsedajúcu členskej schódze a dal hlasovať o jej
schválení. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Zaz
749
Proti:
0
Zdržal sa:
0

členov (podl'a prezenčnej listiny)
členov
členov

Predseda LDP konštatovol, že Mgr. Bc. tano Petrikovíčová bola jednohlosne zvolená
zo predsedajúcu Členskej schddze a požiodal ju, aby so ujala vedenia členskej sch6dze.

Mgr. Bc. Petrikovičová pod'akovala p. Dzurjaníkovi za uvedenie, prítomným za
prejavenú dóveru a predstavila delegovanú kandidátku na zapisovatelku ln8. Evu

Križalkovičovú.Následne vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

749

členov (podla prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

lng. Eva Križalkovičová bolo jednohlasne zvolená zo zapisovateíku na dnešnej členskej
schódzi LDP.

Ďalej predsedajúca predstavila navrhovaných kandidátov za overovateíov zápisnice,
za ktorých boli navrhnutí - p. lng. Milan Kodčíka p. lvan Žitinčit< a vyzvala prítomných
aklamačne hlasovať o prednesenom návrhu kandidáta p. lng. Milana Kodčíka,pričom
hlasovanie bolo nasledovné:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

749

0
0

členov (podla prezenčnej listiny)
členov
členov

Následne predsedajúca dala aklamačne hlasovať o prednesenom návrhu kandidáta p.
lvana Žilinčíka,pričom hlasovanie bolo nasledovné:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

749 členov (podla prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

Predsedojúca skonštatovdla, že p. tng. Milan Kodčíka p. lvan Žtinči* boli zvolení za
overovatefov zópisnice z tejto členskej schódze.

M8r. Bc. Petrikovičová d'alej predstavila kandidátov na predsedu a

mondátovej a návrhovej komisie v zložení:
Hilda Jurčíková - predseda komisie

sidónia klabníková -člen komisie
Lýdia Lališová- člen komisie

členov

vyzva|a prítomných aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p. Hildy Jurčíkovejza
predsedu mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným rnýsledkom hlasovania:

a

Za:

749

Proti:
0
Zdržalsa: 0

členov (podIa prezenčnej listiny)

členov
členov

Predsedajúca d'alej vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu kandidátky p.
Sidónie Klabníkovej za členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným výsledkom
hlasovania:

Za:
Proti:
Zdržal sa:

749

členov (podla prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

Mgr. Bc. Petrikovičová následne vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o návrhu
kandidátky p. Lýdie Lališovej za členku mandátovej a návrhovej komisie s nasledovným
výsledkom hlasovania:

Zaz
749
Proti:
0
Zdrža!sa: 0

členov (podla prezenčnej listiny)

členov
členov

Predsedajúca skonštatovala, že za predsedu mandátovej d návrhovej komisie bola
jednohlasne zvolená p. Hilda lurčíkovóo zo členov mandátovej a nóvrhovej komisie boli
jednohlasne zvolené p. Sidónia Klabníková a p. Lýdia Lališová.

Predsedajúca členskej schódze pristúpila k prerokovaniu Návrhu zmien Stanov
Lesného družstva Papradno.
Vyzvala prítomných, aby predniesli svoje pripomienky, prípadne pozmeňujúce návrhy
k Návrhu zmien Stanov LDP, ktorý bol každémučlenovi družstva zaslaný spolu s Pozvánkou
na členskúschódzu,

Pani lng. Alžbeta Osuská, Nitra
Mala nasleduiúce pripomienkv:
navrhla vypustiť slovo -...podnikanie v oblasti poíovníďva ... vzhíadom
na to, Že Polovnícke združenie Papradno je samostatná organizácia a LDP v oblasti
polovníctva nemá z tejto činnosti žiadne práva, výhody a ani výnosy.
1) k Článku l.. bod 1.

-

4

Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, že lesné porasty, ktoré obhospodaruje LDP, sú súčasťou
CHKO Kysuce. Pri ťažbe dreva a ochranných pestovných zásahoch musí brať ohíad na lesnú

zver, ako aj dodrŽiavaťzákon o ochrane prírody a krajiny. V rámci živnostenskéhooprávnenia
pri predmete podnikania: PoskWovanie služieb v lesníctve a polovníctve, ktorý je takto
definovaný zákonom č. 455/t99t Zb. o živnostenskom podnikaní, nie je možnétieto službv
od seba oddeliť.
sa na prvé póvodné Stanovy LDP, v ktorých bolo uvedené,
Že základný členský vklad člena družstva predstavuje 0,5O € za každých začatých 1000m2.
2) k Článku l.. bod 9.

- odvolávala

Predsedajúca Členskej schódze na jej námietku uviedla, že v tomto smere boli stanovy už
skór upravované a základný členský vklad člena družstva predstavuje 1,0O € na každých i
začatých 2 500m2 výmery lesných pozemkov. Nejedná sa novú skutočnosť.
3) k Článku ll.. bod 1.

-

navrhla vypustiť predmet podnikania

-

poťovníďvo.

Predsedajúca členskej schódze, podobne ako pri Pripomienke ].) uviedla, že predmet
podnikania: Poskvtovanie služieb v lesníctve a poíovníctve je uvedený v zmysle zákona č.
455/L99L Zb. o Živnostenskom podnikaní a v rámci živnostenského oprávnenia Lesné
druŽstvo Papradno vykonáva najmá ťažbu,porez, približovanie dreva a povoznícke služby,
ako aj ochranu drevín (výrezy nežiadúcich vetiev, nátery a pod.)
Na základe týchto skutočností nie je možnéakceptovať Pripomienky č. 1) a č. 3) pani lng.
Alžbety Osuskej.
4) k Článku lll.. bod 1.

ako členmi družstva.

- upozornila

na možnosť problémov v súvislosti s právnickými osobami

Predsedajúca členskej schódze uviedla, že aj v súčasnostimáme právnické osoby, ktoré sú
Členmi LDP (Obec Papradno a Rímskokatolícka cirkev Papradno). Platia pre nich také isté
práva a povinnosti ako pre ostatných členov družstva a zatial sa nevyskytli žiadne problémy.
Naviac je priamo v ust. § 227 ods. 1 Obchodného zákonníka zakotvené, že členmi družstva
móžu bť aj právnické osoby.
5) k článku !V.. člen družstva ie povinnÝ: bod 4.
a zveladbvať majetok družstva.

-

namietala, ako móže člen družstva chrániť

Predsedajúca členskej schódze reagovala odpovedbu, že člen družstva sa móže dostať do
situácie, ked'treba upozorniť napr. na požiar v lese, krádež dreva alebo na iný problém
v súvislosti s majetkom družstva, ktorý treba riešiť,

s)

k

článku lx.. bod

družstva.

1.

-

p,itala sa ako je to s funkčným obdobím členov volených orgánov

Mgr. Bc. Petrikovičová vysvetlila, že členovia štatutárnych orgánov družstva boli naposledy
právoplatne zvolení vo vohách v roku 2017 na 4 roky podía platných Stanov LDP a v zmysle
Obchodného zákonníka. Po uplynutí tohto volebného obdobia budú členovia orgánov
družstva volení na 5 rokov, v prípade schválenia Návrhu zmien Stanov LDP.

5

- uviedla, že na prevod majetku družstva, kedy
predchádzajúci súhlas členskej schódze, bola stanovená hodnota nad 5 ooo,oo €.

Z) k Člantu Xt., Uod + .

je

potrebný

Predsedajúca Členskej schódze reagovala, že takáto suma nepostačovala a preto bola
zvýŠená a schválená Členskou schódzou na hodnotu nad 20 000 € už v minulosti. Zrejme sa
bude jednať o starší,už neaktuálny údaj.

S) k Článku XlV., bod Z . - vzhIadom na zlý stav ciest navrhla, aby sa do Fondu údržby
odvádzalo vyŠŠiepercento z čistéhozisku a tieto prostriedky by sa použili na ich opravu.
Zároveň odporučila lepšie zhodnocovanie vytaženej drevnej hmoty.

Mgr. Bc. PetrikoviČová vysvetlila, že pre nadbytok drevnej hmoty na trhu v roku 2018, ako aj
Pre jej nízke ceny, bola znížená ťažbadreva, čo nepriaznivo ovplyvnilo aj ekonomické
výsledky. Predstavenstvo sa bude d'alej zaoberať možnosťou získania finančných
prostriedkov na opravu ciest z eurofondov.

Pán Ambroz Balušík,Papradno

1) k Článku lll.. bod 4.. písm. d) - upozornil na podmienku vzniku členstva v družstve
dedením Členských práv a povinností, ktoré móže nadobudnúťvýlučne len jeden z dedičov
a Žiadal, aby toto bolo preverené. lnformoval sa z dóvodu, že sa móžu vyskytnúť nezhody

v prípade viacerých dedičov.

Predsedajúca členskej schódze uviedla, že vec už bola prejednaná s právnikom, ktorý zaujal
k veci nasledovné stanovisko: ,,Členský podiel je nesporne predmetom právnych vzťahov,
avŠak nejedná sa o vec, ale (berúc zreteí na jeho majetkovú zložku) o tzv, majetok
nehmotnej povahy. V zmysle § 118 ods. 1 zákona č.4O/L964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorŠÍchpredpisov Členský podiel predstavuje inú majetkovú hodnotou. A kedže členský
podiel nie je vecou, ale inou majetkovou hodnotou (kde vlastníctvo je pojmovo vylúčené),
nemóŽe byt Členský podiel v podielovom spoluvlastníctve viacerých osób. Tento názor je
vŠeobecne akceptovaný v rozhodovacej praxi súdov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, vid'rozsudok zo dňa 28.L0,2OLO, sp. zn. tCdo 23O/2OO9.

Pán !ng. lvan Kuko, CSc., Nové Mesto nad Váhom
2) Poukázal tieŽ podobne ako p. lng. Alžbeta Osuská na to, že podla jeho názoru nie je nutné,

aby druŽstvo malo v predmete podnikania poskytovanie služieb v polovníctve a taktiež
poukázal na potrebu preveriť Óánok !l!., bod 4., písm. d) Návrhu zmien Stanov Lesného

družstva Papradno.

Predsedajúca členskej schódze obdobne uviedla, že predmet podnikania nie je možné
oddelií ako už bolo zdóvodnené a taktiež jeho druhá pripomienka už bola prejednaná
s právnikom, ktorý zaujal k veci už spomínanéstanovisko.

6

Pán lng. Bohdan Bílenký, Rovinka
Lesnému družstvu Papradno bol dňa 18.03.2019 doručený e-mail, ktorý poslal člen družstva
pán lng. Bohdan Bílenký. Predmetom e-mailu boli návrhy a pripomienky k zaslanému Návrhu
zmien Stanov Lesného družstva Papradno.

Tieto návrhy a pripomienky prečítalaprítomným preo'sedajúca členskej schódze Mgr.
Petrikovičová a zároveň sa vyjadrila k jednotlivým článkom a bodom:

Bc.

Článku lV.. Člen družstva má právo: bod 5. -žiadalvypustiťslová... na členskej sch6dzi...
z dóvodu, že člen družstva má právo byť informovaný o hospodárení družstva nielen počas
členskej schódze. Na webovej stránke družstva sa nenachádzajú aktuálne veci a ani správy
a zápisnice z členských schódzí.
].) k

Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, že tento problém bude riešený na zasadnutí predstavenstva,
aby sa zabezpečila potrebná aktuálnosť a informovanosť na webovej stránke lesného
družstva,
2) k Článku lV.. Člen družstva má právo: bod 6.
nejednoznačnéhovýkladu významu vety.

-

žiadal vypustiť slovo... úpravy... z dóvodu

Predsedajúca členskej schódze povedala, že toto slovo bude vo vete vypustené.

povinnÝ: bod 2. - žiadal vypustiť slová a iné
vnútroorganizačnépredpisy družstva ... z dóvodu, že ,,radový" člen družstva nemá prehlad
o vnútroorganizaČných predpisoch družstva, pretože nie sú verejne dostupné a to ani na
webovej stránke družstva.

3) k Článku lV.. Člen družstva ie

Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, Lesné družstvo Papradno sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Stanovami LDP a internými smernicami, ktoré schvaluje predstavenstvo LDP a sú
dóležitou súčasťouriadenia a fungovania družstva. Budú zverejnené na webovej stránke
družstva a v súčasnosti sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle družstva.
4) zapracovať do stanov - informáciu o tom, akým spósobom orgány družstva riešia, resp.
budú riešiťvýkon polovného práva na pozemkoch obhospodarovaných družstvom v zmysle
zákona Č, 274l2OO9 7. z. o poíovníctve. Navrhol uzatvorené zmluvy s polovnými združeniami
zverejniť na webovej stránke družstva.
Predsedajúca členskej schódze uviedla, že táto pripomienka je neakceptovateíná. Bolo to už
zdóvodnené pri pripomienkach, ktoré predniesla pani lng. Alžbeta Osuská.

5) zapracovať do stanov - povinnosť zverejniť a aktualizovať informácie

o členoch

predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva (vrátane kontaktov) na webovej

stránke družstva.

Predsedajúca členskej schódze uviedla, že základné údaje o členoch predstavenstva
a kontrolnej komisie družstva sú uvedené vo výpise z obchodného registra družstva, ktorý je
volne dostupný na internete, a potrebné kontakty na družstvo sú uvedené na webovej
stránke družstva. Tento návrh je tak bezpredmetný.

Predsedajúca Členskej schódze d'alej upozornila na zákon č. L8/2OL8 Z. z. o ochrane
osobných Údajov, ktorý je v súčasnostiplatný a kladie vysoké nároky prevádzkovatela na
zabezpečenie a ochranu osobných údajov.
6) zapracovať do stanov - povinnosť zverejniť a aktualizovať informáciu o súhrnnej výmere
pozemkov obhospodarovaných družstvom (napr, znenie bodu 7, Čl. l. návrhu stanov).

Vzhladom na skutočnosť, že tento údaj sa neustále mení, nie je v objektívnych možnostiach
družstva tejto požiadavke vyhovieť.

Mgr. Bc. Petrikovičová následne vyzvala prítomných aklamačne hlasovať o
prednesených návrhoch a pripomienkach členov s tým, že navrhla schváliť a zapracovať do
Stanov LDP pripomienky 1) a 2) p. lng. Bohdana Bílenkýho. Ostatné prednesené pripomienky
navrhla neprijaťz dóvodov bližšieuvedených v diskusii k jednotlivým pripomienkam.
Výsledok hlasovania bol nasledovný:

733

Zaz

Proti:

8
Zdržalsa: 8

členov {podťa prezenčnej listiny)
členov
členov

Predsedajúca skonštatovola, že boli akceptovoné pripomienky 1) a 2) p. lng. Bohdana
Bílenkýho, ktoré budú zapracované do Návrhu zmien Stanov Lesného družstvd Papradno.
Návrhy

pripomienky, ktoré žiadalijednotlivíčlenovia zaprdcovať do Návrhu zmien
Stanov Lesného družsfua Paprddno sú súčasťoutejto zápisnice.
d

Nakolko už neboli d'alšie pripomienky k Návrhu zmien Stanov Lesného družstva
Papradno, vyzvala Mgr. Bc. Petrikovičová prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za
prijatie Návrhu zmien Stanov Lesného družstva Papradno v predloženom znení upravenom

v zmysle prijatých pripomienok členov - HLASOVAN|E č. 1.

HLASOVAN!E č. 1.

-

Návrh zmien Stanov Lesného družstva Papradno

Výsledky hlasovania:
Zaz

684 čIenov

Proti:

5 členov

6 859 748 hlasov,t.

54 675 hlasov, t.

j. 86,40Yo

j.

0,69?6

Zdržal sa:

16 členov

2lS

4O2 hlasov, t.

j,

2,7loÁ

Nehlasovali:

44 členov

809 973 hlasov, t.

j.

L0,2O%

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 1.

s,ohódza
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Návrh schválených zmien Stanov Lesného družsfua Papradno
zápisnice.

je

súčasťoutejto

K'§od*§',
Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala predsedu LDP- p. Jána Dzurjaníka k predneseniu
Správy predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení Lesného družstva
Papradno za rok 2018.
Predseda LDP informoval prítomných, ževroku 2018 LDP zalesnilo I2,5O ha a na tejto

ploche bolo vysadených celkom 50 100 kusov sadeníc. Na výmere 54,90 ha boli prevedené
nátery proti ohryzu zverou. Ďalej bolo vykonané uhadzovanie haluziny po ťažbetOg5I,24
m3, prerezávka mladiny na výmere LL,O2 ha a vyžínaniena výmere 23,26ha.
lnformoval prítomných, že v roku 2018 sa vytažilo v súlade s programom starostlivosti
o les 9 439 m3 drevnej hmoty.
vytaženej drevnej hmoty bolo členom družstva predané palivo zo skládky 661,01 m3
listnatého dreva a 161,35 m3 ihličnatéhodreva.
Z

Predseda LDP d'alej uviedol náklady na ťažbua to jednotlivo pilčík,približovanie dreva
koňmi, približovanie dreva traktormi, d'alej náklady na uhadzovanie a pálenie haluziny,
prerezávky, sluŽby OLH, zalesňovanie a nátery sadeníc, ožínanie,odkopanie zosunutého
svahu. Priemerná cena nákladov za rok 2018 na 1 m3 bola: vťažbe4,28 Eur, približovanie
koňom 6,85 Eur a približovanie traktorom 7,95 Eur.

a

Náklady na nákup sadeníc predstavovali sumu 7 899,00 Eur
vrecká do lapačov čiastku 859,14 Eur.

a

náklady na farbu

Ďalej oboznámil prítomných s tržbami z predaja úžitkovéhoa palivového dreva a
predaja vianoČných stromČekov. Priemerné speňaženie vytaženej drevnej hmoty pre
odberatelov bolo 50,55 Eurf Lm3 formou súťažes vyhodnotením najlepšej ponúknutej ceny
za 1 m3. Výrazné zníženieceny dreva bolo spósobené tým, že na trhu s drevom od marca
z

2018 nastal prebytok drevnej hmoty.

že lesné družstvo obhospodaruje výmeru 3 081 ha
zamestnáva 5 zamestnancov: na plný úvázok predsedu, 2 lesníkov a 2 ekonomickoadministratívne pracovníčky,z toho jednu na polovičný úvázok. Ťažbovéa pestovné práce
vykonávajú živnostnícina základe živnostenského oprávnenia, vrátane odborného lesného
Predseda LDP uviedol,

a

hospodára.

Na záver svojej správy

pod'akoval

p. Ján

Dzurjaník členom predstavenstva,

pracovníkom a živnostníkomza spoluprácu a členom LDP za trpezlivosť a porozumenie.

Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesenú správu
a vyzvala prítomných k aklamačnémuhlasovaniu za jej prijatie. Výsledok hlasovania bol
nasledovný:

9

Zaz
Proti:

749 členov (podla prezenčnej listiny)

Zdržal sa:

0

členov

0

členov

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla, že táto správa sa berie na vedomie.

Spróva predsedu predstavensbla o činnosti a línančnomhospodárení Lesného
družsfua Papradno za rok 2078 je súčasťoutejto zópisnice.

Pani M8r. Bc. Petrikovičová d'alej vyzvala predsedu

k

predneseniu Plánu činnosti na rok 2Ol9.

LDP

p. Jána Dzurjaníka

Predseda LDP oboznámil prítomných s plánovanými pestovnými prácami a prácami
pri ochrane lesa podťa Projektu pestovnej činnosti na rok 2OL9, čo predstavuje: prípravu
plóch na zalesnenie (uhadzovanie haluziny s pálením na plánované množstvo 16 301 m3),
zalesňovanie (na ploche 36,58 ha), ochranu mladých porastov proti burine (na výmere 33,56
ha), ochranu mladých porastov proti zveri (na výmere 139,01 ha), ochranu proti hmyzu osadenie feromónových lapačov (v počte cca 40 ks), výchovu porastov - prerezávky (na
výmere 33,48 ha) a výrub plevelných drevín (na výmere 4,15 ha).
Ďalej uviedol, že ťažbadreva je plánovaná v množstve cca 14 OOO m3 s prednostným
spracovaním kalamity a vykonaním predpísaných výchovných ťaŽieb - prebierok.
Uviedol, že i nad'alej bude LDP zabezpečovaťpalivové drevo pre potreby členov na
základe evidencie vedenej v kancelárii lesného družstva, bude vykonávať pravidelnú údržbu
existujúcej siete lesných ciest, ako aj jej rozširovanie do nesprístupnených porastov. Po
zverejnení výzvy z operačnéhoprogramu sa bude LDP uchádzať o dotácie z eurofondov
a priebeŽne bude aktualizovať a realizovať proces prijímania nových členov. Ďalej bude viesť
evidenciu o vlastníctve prenajatých lesných pozemkov a vyplácať členom LDP dividendy za
užívanielesných pozemkov.

Predsedajúca členskej schódze pod'akovala predsedovi LDP za prednesený Plán
Činnosti na rok 2OI9 aopýtala sa prítomných na pripomienky, prípadne pozmeňujúce
návrhy.

Nakolko

k

prednesenému plánu činnosti nemal nikto pripomienky, p. Mgr.

Bc.

PetrikoviČová vyzvala prítomných k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie P!ánu činnosti
na rok 2OI9 - HLASOVAN|E č.2.

HIASOVAN|E č. 2.

-

Plán činnosti na rok 2019

Výsledky hlasovania:

Za:

715 členov

6 853 147 hlasov, t.

j.

86,3t%o

Proti:

8 členov

75O44 hlasov, t.

j.

0,95oÁ
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Zdržal sa:

29 4I8 hlasov, t.

4 členovia

Nehlasovali:

22 členov

982 189 hlasov, t.

j.

0,37

j. t2,37

o/o

%

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 2.
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Plán čínnostina rok 2019 je súčasťoutejto zápisnice.
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Predsedajúca ČS prečítalaprítomným Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku za
rok 2018, ktorú vypracovala lng. Paulína Bašová -ekonómka LDP.
lnformovala prítomných o tom, že Riadna individuálna ročná účtovnázávierka za rok
2018 pozostáva z dvoch častía to z VÝkazu ziskov a strát, ktorý predstavuje jednotlivé
výnosy a náklady a zo Súvahv, ktorá predstavuje hodnotu AKTÍV - majetok a PASÍV - vlastné
imanie a závázky,

Uviedla výšku celkových dosiahnutých výnosov z hospodárskej činnosti, ktoré
pozostávajú z trŽieb z predaja vlastných výrobkov a služieb (tržby z predaja úžitkovéhoa
palivového dreva, tržby z predaja vianočných stromčekov}, zo zmeny stavu vlastných zásob
(ocenenie vlastných zásob), z aktivácie palivového dreva (krb) a z ostatných prevádzkových
výnosov (preplatok zdravotnej poisťovne).

Ďalej uviedla výšku nákladov na hospodársku činnosť(spotreba materiálu

kancelárske potreby, PHM, drobný hmotný majetok, drobné nákupy, feromónové lapače
a vrecká do lapaČov, spotreba palivového dreva(krb), reklamné predmety, atd'., d'alej
spotreba energiÍ. vodné a stočné.d'alej nákladv na opravu a údržbuauta SUZUKl VITARA,
nákladv na cestovné. nákladv na reprezentáciu, nákladv na ostatné službv -ťažbadreva,
pribliŽovanie dreva koňmi a traktormi,výrez tenšiny, telefón, internet, poštovné,nájomné za
nebytové priestory, náklady na školenie, služby OLH, parkovné, opravy ciest, vývoz sadeníc,
náklady na výpoČtovútechniku, notárske služby, RTVS, prenájom Lesom SR, š.p., d'alej
osobné nákladv - mzdové náklady zamestnancov a štatutárov, náklady na nemocenské,

dóchodkové

a

zdravotné poistenie, zákonná tvorba sociálneho fondu, príspevok

na

stravovanie, pracovné oblečenie a obuv, d'alej dane a poplatkv - daň z motorových vozidiel,
daň z nehnutelnosti za lesné pozemky, ostatné dane a poplatky, d'alej odpisy a opravné
poloŽkv k dlhodobému nehmotnému a hmotnému maietku. d'alej ostatné nákladv na
hospodársku činnosť- poskytnuté dary v peňažnej a naturálnej forme, povinné zmluvné
poistenie, tvorba rezervy na pestovnú činnosť.Náklady na finančnúčinnosťpredstavujú
bankové poplatky.

LI

Ďalej uviedla výsledok hospodárenia za účtovnéobdobie pred zdanením, výšku dane
z príjmu a hospodársky výsledok po zdanení.

Hodnotu aktív v SÚVnHr predstavuje dlhodobÝ hmotnÝ maietok - obstaranie
kamerového systému, osobný automobil SUZUK| VITARA, osobný automobil LADA N|VA

URBAN, oprávky k osobnému automobilu, d'alej obežnÝ maietok - zásoby palivového dreva
(krb) a guíatiny, krátkodobé pohIadávky voči odberatelom, daň z príjmov - preplatok,
zostatok nafty v nádrži auta, náklady budúcich období-PZP-osobné automobily a finančný
majetok ako zostatky na bankovom účte,v pokladnici, ceniny-stravné lístky.

Hodnotu pasív v SÚVeHe predstavuje vlastné imanie - základné imanie (členské
vklady), kapitálové fondy (Nedeliteíný fond), fondy zo zisku (Rezervný fond a Fond údržby),
nerozdelený zisk minulých rokov, hospodársky výsledok za účtovnéobdobie, d'alej závázkv dlhodobé rezervy na pestovnú činnosť,krátkodobé závázky voči dodávateíom,
zamestnancom, závázky zo sociálneho poistenia, daňové závázky (daň z pridanej hodnoty,
daň zo mzdy, daň vyberaná zrážkou, daň z motorových vozidiel), ostatné krátkodobé závázky
(nevyplatené dividendy, finančnévyrovnanie - nečlen, iné závázky, sociálny fond), rezerva na
nevyčerpanúdovolenku, rezerva-nájom Lesy SR, š.p.

Hodnota aktív a pasív v SÚvnHr sa rovná.

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová po prečítaníRiadnej individuálnej ročnej účtovnej

závierky za rok 2018 vyzvala prítomných na prednesenie svojich pripomienok k predloženej
účtovnejzávierke.

panivlasta Mičuchová, Hlboké nad váhom

-

Uviedla, že sa zvýšil nájom, ktorý platíme Lesom SR, š.p.

Odpovedala pani Mgr. Bc. Petrikovičová. že Lesné družstvo Papradno musí platiť nájom
Lesom SR, š.p. zo zákona a v zmysle platnej zmluvy.

Pani lng. Alžbeta Osuská, Nitra

-

lnformovala sa, ako je to s lesnými pozemkami, na ktorých hospodária Lesy SR, š.p.

Odpovedala pani Mer. Bc. Petrikovičová, že ohťadom tohto sa treba informovať na Lesoch
SR, š.p.

Nakolko už neboli d'alšie pripomienky k prečítanej Riadnej individuálnej ročnej
účtovnejzávierke za rok 2OL8, vyzvala Mgr. Bc. Petrikovičová prítomných k hlasovaniu

L2

hlasovacími lístkami za prijatie Riadnej individuálnej ročnej účtovnejzávierky za rok 2018
HLASoVANIE č.3.
HLASOVANlE č. 3.

-

Riadna individuá!na ročná účtovnázávierka za rok 2018

Výsledky hlasovania:

Za:

7 483 897 hlasov,t. j.94,26Yo

694 členov

Proti:

3 členovia

Zdržal sa:

4 členovia

Nehlasovali:

25 001 hlasov, t.

j.

j.
4O9796 hlasov, t. j.
2LIO4 hlasov, t.

48 členov

0,37%0

0,27

o/o

5,160/o

Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie č. 3.
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Riadna individuálna ročná účtovnázávierko za rok 2018 je súčasťoutejto zópisnice.
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Pani M8r. Bc. Petrikovičová vyzvala pani Antóniu Španihelovú- predsedníčku

kontrolnej komisie o prednesenie Správy
Papradno za rok 2018.

o

činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva

Pani Španihelová oboznámila prítomných s činnosťoukontrolnej komisie, ktorá bola
zameraná: na dodrŽiavanie právnych predpisov a Stanov LDP zodpovednými osobami, na
kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami družstva (pokladňa, bankový
ÚČet, dodávateIské a odberatelské faktúry, evidencia predaja palivového dreva, evidencia
Členov LDP, mzdy zamestnancov, vedenie osobných spisov zamestnancov, ELDP, kniha
dochádzky, služobnémotorové vozidlo), na fyzickú kontrolu ťažbydreva v porastoch, na
kontrolu vykonávania verejnej sút'ažena predaj úžitkovéhodreva, na kontrolu projektu
zalesňovania a obnovy lesa, na kontrolu projektu ťažbydreva, na kontrolu ťažbydreva
v porastoch nezahrnutých do projektu, na kontrolu vyplácania dividend, na kontrolu
zasadnutí predstavenstva LDP, prijaté uznesenia a ich plnenie, na inventarizáciu majetku
družstva a archiváciu dokladov.

Kontrolná komisia LDP zasadala v priebehu roka 2018 páťkrát. Vykonala desať
kontrol, a to v teréne ako aj v kancelárii lesného družstva. Z týchto kontrol boli vypracované
zápisnice.
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Na základe predložených dokladov zamestnancami LDP bolo zistené, že účtovné

doklady obsahujú požadovanénáležitosti a z híadiska formálnej správnosti vedenia evidencie
moŽno konŠtatovať,že zodpovedá požiadavkám a predpisom o vedení účtovníctva.pri
porovnaníúČtovnýchvýkazov s údajmi hlavnej knihy nebo]i zistené žiadne rozdiely.

Kontroly v teréne boli zamerané na kontrolu ťažbydreva, približovanie dreva koňmi
traktormi, na kontrolu uhadzovania a pálenia haluziny, na kontrolu výsadby sadeníc
stromČekov, na kontrolu ožínania stromčekov, na fyzickú kontrolu lapačov hmyzu, na
a

ochranu lesných kultúr pred ohryzom lesnou zverou a napadnutím lykožrútom.

Kontrolná komisia zistila, že na skládkach vznikali ve]ké zásoby drevnej hmoty, ktorej
hodnota na trhu klesala. Bolo to spósobené presýtenosťou trhu ako aj malým záujmom
o kúpu dreva. Z toho dóvodu bolo nutné znížiívýkupnú cenu drevnej hmoty podía
aktuálneho dopytu na trhu, Čo nepriaznivo ovplyvnilo hospodársku situáciu LDp a pokles
príjmov v d'alšíchmesiacoch.

Členovia kontrolnej komisie ďalej kontrolovali dodávatelské a odberatelské faktúry,
ich dobu splatnosti a jednotlivé úhrady. Tieto faktúry boli uhrádzané pravidelne a v určenej

lehote splatnosti. Kontrola pokladničných dokladov

vykonávaná mesačne.

V roku 2018 bola vykonaná
inventarizačných komisií:

a

pokladničnej hotovosti bola

ročná fyzická inventarizácia

za účastitroch

inventarizaČná komisia na zisťovanie stavu dlhodobého a krátkodobého majetku
inventarizačná komisia na zisťovanie stavu finančnéhomajetku
inventarizačná komisia na zlsťovanie stavu zásob úžitkovéhodreva na skládkach
a zásob palivového dreva pre vlastnú spotrebu.

Kontrolná komisia LDP d'alej odporučila členskej chódzi schváliť Riadnu individuálnu
roČnúÚČtovnú závierku za rok 2018 bez výhrad a uviedla, že po schválení ročnej účtovnej
závierky bude spracované riadne Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok
2018 a odoslané na Finančnúsprávu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskoršíchpredpisov.

Na základe predloženej správy, kontrolná komisia Lesného družstva Papradno
odporúČaČlenom zúčastnenýmna členskej schódzi v súlade so Stanovami LDP schváliť:
Návrh zmien Stanov Lesného družstva Papradno
Plán činnosti na rok 2019
Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku zarok2078
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Predsedajúca ČS LDP pod'akovala predsedníčkekontrolnej komisie za prednesenú
a nakoÍko k prednesenej správe nemal nikto pripomienky, vyzvala prítomných
k aklamaČnému hlasovaniu za prijatie tejto správy. Výsledok hlasovania bol nasledovný:

správu

L4

Za:
Proti:

749

Zdržal sa:

členov (podla prezenčnej listiny)

0

členov

0

členov

Pani Mgr. Bc. PetrikoviČová uviedla, že Správa-o činnosti kontroInej komisie Lesného
družstva Papradno za rok 2018 sa berie na vedomie.

Správa o Činnosti kontrolnej komisie Lesného družstva Papradno zd rok 2018 je

súčasťoutejto zá pisnice.

K bodu

8 ',j'

,

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová pristúpila k predneseniu Návrhu na rozdelenie zisku za rok

2018.

Predsedajúca ČS pani Mgr. Bc. Petrikovičová uviedla výšku čistéhohospodárskeho
výsledku za rok 2Ot8, z ktorého sa v zmysle Stanov LDP, Článok 21, bod 3.) tvorí rezervný

fond(5%),fondúdržby(10%). Pripočítanýbudenerozdelenýziskzroku2Ot7azostatok
predstavuje zisk určený na rozdelenie,

Tento tvorí:

'
'
.

predpokladaná

suma pre členov Lesného družstva Papradno,

pričom
dividendy pre člena Lesného družstva Papradno za rok 2018 budú vo výške 86,10
Eur/hektár v hrubom, čo po odpočítanízrážkovej dane vo výške 7% predstavuje
čiastku 80,07 Eur/hektár,
predpokladaná suma pre vlastníkov, ktorí nie sú členmi LDP a v roku 201,8 sa na ich
lesných pozemkoch vykonávala ťažba,
predpokladaný vklad do nerozdeleného zisku.

Nakolko nikto z prítomných nemal pripomienky k tomuto návrhu, vyzvala Mgr. Bc.
Petrikovičová k hlasovaniu hlasovacími lístkami za prijatie Návrhu na rozdelenie zisku za rok
2018 - HLAsoVANlE č.4.
HIASOVANIE č.4. - Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
Výsledky hlasovania:
Zaz

681členov

7 O39 017 hlasov,t,

j,

88,65oÁ

Proti:

2 členovia

2L t53 hlasov, t. j. 0,27

Zdržal sa:

5 členov

27 670 hlasov, t.

Nehlasova!i: 61členov

j.

o/o

0,35o/o

851958 hlasov, t, j. L0,73%
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Na základe hlasovania bolo prijaté a schválené Uznesenie
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Návrh na rozdelenie získu zo rok 2O78 je súčasťoutejto zápisnice.

K

b€u

i:

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová vyzvala prítomných k diskusii.

DiskusnÝ príspevok č. 1
lng. Tibor Jurčík,Papradno

-

lnformoval sa na možnosťfinancovania úprav ciest formou dotácií z eurofondov.

Odpovedala pani Mgr. Bc. Petrikovičová, že predstavenstvo Lesného družstva Papradno
nad touto možnosťou uvažovalo a bude sa touto problematikou zaoberať.

DiskusnÝ príspevok č. 2
Pán Ján Dzurjaník - predseda LDP, Papradno

-

lnformoval prítomných o tom, že ak má niekto z členov záujem o palivové drevo, je
nutné, aby sa nahlásil v kancelárii Lesného družstva Papradno.

Nakolko sa do diskusie už nikto neprih!ásil, predsedajúca členskej schódze diskusiu ukončila.

K hodu

t

'.,

Predsedajúca ČS pani Mgr. Bc. Petrikovičová požiadala predsedníčku mandátovej a
návrhovej komisie pani Hildu Jurčíkovúo prednesenie Správy mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, priiatia a schválenia uznesení náhradnei Čtenskej schódze Lesného
druŽstva Papradno, lČO: CZSSO698, konanej dňa 24.og.2o1rg o 15,00 hod. v Kuttúrnom
dome Papradno.

P. Hilda Jurčíková uviedla, že mandátová a návrhová komisia pozorne sledovala priebeh
náhradnei členskej schódze a konštatuje, že:
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Náh rodnó Členskó schódza schvaíuie:

Uznesením č.1:
Návrh zmien Stanov Lesného družstva Papradno,

Uznesením č.2:
Plán činnosti na rok 2OL9.

Uznesením č.3:
Riadnu individuálnu ročnúúčtovnúzávierku za rok 2018.

Uznesením č.4
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2OL8.

Náhradná Členská schódza berie na vedomie:
Uznesením č.5:

L.
2.

Správu predsedu predstavenstva o činnosti a finančnom hospodárení LDP za rok
2018.
Správu kontrolnej komisie za rok 2018.

Nóhradná Členskó sch1dza ukladá:

Náhradnó Členská schódza zamieta:

Predsedajúca ČS dala aklamačne hlasovať o predloženej Správe mandátovej a návrhovej
komisie z rokovania, prijatia a schválenia uznesení náhradnei Členskej schódze Lesného
druŽstva Papradno, lČo: 47960698, konanej dňa 24.og.2otg o 15,00 hod. v Kuttúrnom
dome Papradno.
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Výsledok hlasovania bol nasledovný:
Zaz

Proti:
Zdržal sa:

749

0
0

členov (podla prezenčnej listiny)
členov
členov

Pani Mgr. Bc. Petrikovičová skonštatovala, že Správa mandátovej a návrhovej komisie
z rokovania, prijatia a schválenia uznesení náhradnei Óenskej schódze Lesného družstva
Papradno, tČO: +ZSS0698, konanej dňa 24.03.2otg o 15,00 hod. v Kultúrnom dome
Papradno bola jednohlasne schválená.

Správa mandátovej a návrhovej komisie z rokovania, prijatia a schválenia uznesení
náhradnei Členskej schódze Lesného družstva Papradno, tČO: elgdo698, konanej dňa
24.03.2079 o 75,00 hod. v Kultúrnom dome Papradno je súčasťoutejto zápisnice.

Predsedajúca Členskej schódze Lesného družstva Papradno - pani Mgr. Bc. Jana
Petrikovičová pod'akovala prítomným za účasťa zvolané rokovanie náhradnei Členskei
schódze Lesného družstva papradno ukončila.

predseda čS LDP:

Mgr. Bc. Jana Petrikovičová

zapisovateí:

lng. Eva Križalkovičová

overovatelia zápisnice:

lng. Milan Kodčík

lvan Žilinčík

V Papradne, dňa 24.03.20L9
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