Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe
Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici za rok 2010
Štátne lesy TANAP (ďalej len „ŠL TANAP“) boli zriadené Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) ako príspevková organizácia
s cieľom starať sa o lesné ekosystémy v oblasti TANAP a PIENAP, o drobné vodné toky
a plesá najmä z hľadiska protipovodňovej ochrany, o zarybňovanie vodných tokov pôvodnými
druhmi, o zachovanie biologickej diverzity živočíchov existujúcich na území národných
parkov (hlavne kamzíčia zver, svište a génová základňa pre zachovanie jeleňa lesného
karpatského). ŠL TANAP uskutočňujú aktivity zamerané na informovanie návštevníkov
(práca s verejnosťou), prevenciu bezpečnosti návštevníkov prostredníctvom Strediska terénnej
služby a na zabezpečenie prác celospoločenského významu. Okrem úloh v spomínaných
oblastiach sa ŠL TANAP najbližších 15 až 20 rokov budú zaoberať odstraňovaním následkov
vetrovej kalamity z 19. novembra 2004 a následnou revitalizáciou poškodených lesných
porastov podľa Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier
postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19. 11. 2004 a Projektu ochrany lesa na území TANAP
po vetrovej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
V roku 2010 uzatvorilo MPRV SR so ŠL TANAP kontrakt č. 4637/2009-710 (ďalej len
„kontrakt“), ktorého predmetom bolo plnenie úloh vychádzajúcich zo zriaďovacej listiny
č. 3610/187/1994-100 a jej dodatkov. Príspevok zo štátneho rozpočtu pre ŠL TANAP na rok
2010 bol poskytnutý vo výške 1 645 540,- EUR na zabezpečenie výkonov činností podľa
uzatvoreného kontraktu medzi MPRV SR a ŠL TANAP na rok 2010. Z toho na práce
celospoločenského významu, zamerané na údržbu komunikácií v národnom parku, ochranu
a estetiku Tatier, starostlivosť o vodné toky a plesá, starostlivosť o živočíšstvo, šport, turistiku
a táboriská boli zo štátneho rozpočtu použité prostriedky v objeme 923 577,- EUR. V tejto
sume sú zahrnuté aj prostriedky, ktoré boli požité na odstraňovanie povodňových škôd na
drobných vodných tokoch po povodniach v máji a júni 2010 v zmysle uznesenia vlády SR
č. 537/2010 z 11. augusta 2010 vo výške 165 472,- EUR a prostriedky na úhradu časti
nákladov na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác v zmysle uznesenia vlády SR
č. 834/2010 z 1. decembra 2010 vo výške 27 890,- EUR. Na výskum a monitoring stavu lesa a
prírody boli použité prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 211 370,- EUR, ekologickú
výchovu a propagáciu v objeme 216 565,- EUR. V zmysle uznesenia vlády SR č. 537/2010
bolo použitých 290 918,- EUR na odstránenie povodňových skôd na lesnej dopravenej sieti
v správe ŠL TANAP. Z celkového prideleného transferu v roku 2010 (1 645 540,- EUR)
príspevková organizácie ŠL TANAP vráti do štátneho rozpočtu v rámci ročného finančného
zúčtovania sumu približne 3 110,- EUR z toho dôvodu, že tieto prostriedky vzhľadom na
nepriaznivé počasie nemohli byť v roku 2010 účelne využité na opravy ciest (výkon
cementovanie cesty).
V zmysle bodu 6. článku IV. kontraktu môže príspevková organizácia v prípade
potreby náklady v rámci jednotlivých kapitol presunúť medzi jednotlivými kapitolami
v rozsahu 20% bez súhlasu zriaďovateľa. ŠL TANAP v súlade s článkom IV. kontraktu
presunuli finančnú čiastku v objeme 22 935,- EUR z okruhu prác celospoločenského významu
do ekologickej výchovy a propagácie (14 065,-EUR) a do výskumu a momitoringu stavu
lesa a prírody (8 870,- EUR) čo predstavuje z celkového objemu poskytnutých finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010 výšku 1,39 %
Vlastné zdroje ŠL TANAP v roku 2010 predstavovali objem 8 674 820,- EUR.
Celkové výnosy predstavovali objem 10 317 250,- EUR a celkové náklady boli 10 310 535,-

EUR. Rozpočet na rok 2010 bol schválený s plánovaným výsledkom vyrovnaného
hospodárenia a v skutočnosti ŠL TANAP dosiahli zisk vo výške 6 715,- EUR.
V roku 2010 ŠL TANAP splnili kritérium podielu tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods.
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podiel tržieb
k výrobným nákladom predstavoval 42,69 %.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k predloženej výročnej správe
nemá pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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