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Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a výmeru (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite 

obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečovali a zlepšovali funkcie lesov pri zachovaní 

trvalého pôsobenia úžitkov lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva. 

Z preambuly zákona o lesoch 
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Základné údaje, profil a predmet činnosti podniku 
 

Obchodné meno podniku:    Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 

Sídlo podniku:      Orechová 2884/8, 085 01  Bardejov 

Právna forma:      spoločnosť s ručením obmedzeným 

Dátum vzniku:      7. 8. 2013 

IČO:       47332638 

IČ DPH:       SK2023830281 

Označenie zápisu v Obchodnom registri:  zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu v Prešove dňa 7. 8. 2013, Oddiel Sro., 

Vložka číslo 28448/P 

 

     Mestské lesy Bardejov, s. r. o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na 
 Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Bardejov, je už svojou  
podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. 
 
     Spoločnosť bola založená uznesením číslo 32/2013 z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Bardejove zo dňa 25. 6. 2013 so 100% majetkovou účasťou Mesta Bardejov. Vznik spoločnosti sa 

datuje k 7. 8. 2013 zápisom do Obchodného registra. 

 
     Základným predmetom činnosti Mestských lesov Bardejov, s. r. o. je zabezpečenie trvalo-

udržateľného obhospodarovania lesov vo vlastníctve Mesta Bardejova tak, aby sa pri dodržaní 

všetkých princípov a kritérií trvalo-udržateľného rozvoja lesov zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo 

dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.  

 

     Spoločnosť začala hospodáriť na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Bardejova, 

Mokroluhu, Zlatého, Rokytova, Tarnova, Richvaldu, Vyšnej Voľa, Nižnej Voľe, Lukavice a Komárova    

1. januára 2014, kedy začala platiť nájomná zmluva medzi Mestom Bardejov a Mestskými lesmi 

Bardejov, s. r. o. 

 

     Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 98/2017 z XXVII. zasadnutia zo dňa 24. 10. 2017 schválilo 

zvýšenie základného imania spoločnosti zo sumy 5 000,- € na sumu 100 000,- € nepeňažným vkladom 

vo výške 95 000,- €. Nepeňažný vklad tvorí administratívna budova s pozemkami, čo Okresný súd 

v Prešove zapísal do Obchodného registra dňa 15. 11. 2017. Zároveň bola zmenená adresa sídla 

spoločnosti na ulicu Orechovú 2884/8, 085 01  Bardejov. 



Strana | 4  

Vízia a poslanie podniku 
 

VÍZIA PODNIKU 

     Našou víziou je trvalo-udržateľný rozvoj mestských lesov, ktorý zabezpečí proporcionálne 

uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí lesný majetok mesta. 

 

POSLANIE PODNIKU 

     Svojou činnosťou chceme zabezpečovať trvalo-udržateľný rozvoj lesa, pracovať v prospech celej 

spoločnosti pri rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej 

prosperity podniku. 

 

POSLANIE KÓDEXU ETICKÉHO SPRÁVANIA 

     Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa spoločnosti a jej 

zamestnancov vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu 

k externému prostrediu organizácie – k obchodným partnerom a občanom Bardejova. Taktiež je 

prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávnych a obchodných vzťahov. 

Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech 

celej spoločnosti. 
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Hospodárske ukazovatele 

 

    Ťažbová činnosť: 

V  roku 2017 bolo vyťažených zaokrúhlene 5 479 m3 ihličnatého dreva a 12 298 m3  listnatého dreva. 

Spolu sa vyrúbalo 17 777 m3 drevnej hmoty. K tomu bolo spracovaných 1 103 m3 drevných zvyškov 

a konárov, ktoré boli zoštiepkované a dodali sa teplárňam. Táto biomasa sa spracovala nad ročný 

etát, neevidujeme ju v LHE. Konečná zásoba na odvozných miestach a ES zostala v objeme 590,01 m3  

surových kmeňov. Boli ponechané na odvozné miesto zásoby v objeme 437,65 m3 a ES 152,36 m3 

z dôvodu počiatočného štartu v novom roku. 

       Ťažba dreva podľa štruktúry vyzerala takto:  

• v obnovnej ťažbe bolo vyťažených  12 284 m3, t. j. 69,10 % z celkového objemu ročnej ťažby, 

z toho ihličnatého dreva  3 348 m3,  

• vo výchovnej ťažbe do 50 rokov sa vyťažilo 2 058 m3, čo bolo 11,58 % z celkového objemu 

ročnej ťažby, z toho ihličnatá drevná hmota činila  607 m3, 

• vo výchovnej ťažbe nad 50 rokov sa vyťažilo 449 m3, len 2,53 % z celkového objemu ročnej 

ťažby, z toho ihličnatá drevná hmota predstavovala 24 m3, 

• bola spracovaná kalamita vetrová a hubová a v objeme 2 986 m3, čo činilo  16,80 % 

z objemu celkovej ťažby, z toho  1 500 m3 ihličnatého dreva. Najviac bolo spracovaných 

vetrových polomov a vývratov. Drevina jedľa biela bola ťažená spravidla z dôvodu 

napadnutia hubami. Eviduje sa však v obnove lesa. Zastúpenie jedľových porastov je v 

starších vekových stupňoch  s veľkým napadnutím húb z hlavného dôvodu pre senilný vek 

pre túto drevinu. Tiež sa často v miestach napadnutia trúdnikmi láme vplyvom silného vetra. 

 

 

      Výroba štiepky bola realizovaná v roku 2017 formou zberu po ťažbe dreva vývoznou súpravou 

v objeme 977 m3, kde náklady na 1 m3 činili 12,81 €. Objem štiepky 126 m3 vyrobili naši dodávatelia 

ťažbovej činnosti svojimi približovacími prostriedkami /ŠLKT, UKT/ pri stromovej metóde. Výrobný 

náklad tu bol 8 €/m3. Celkove sa vyrobilo 1 103 m3 štiepky z drevnej hmoty, ktorá obyčajne zostáva 

v porastoch a je potrebné na jej upratanie ešte zaplatiť. 

       Okrem štiepky pri upratovaní haluziny po ťažbe dreva sme vyrábali z tvrdého dreva zvyšky po 

ťažbe, ktoré sa zvážali na OM. Tu sa palivové zvyšky priebežne nakladali do kontajnerov /1 kontajner 

 Ťažba dreva 
Plocha Ihličnatá Listnatá Priemerný náklad 

ha m3 m3 na 1 m3 

Výchovná do 50 r. 54,83 607 1 451 17,18 € 

Výchovná nad 50 r. 9,50 24 425 15,68 € 

Obnovná úmyselná 24,64 3 348 8 936 13,30 € 

Náhodná /kalamita/ 2,85 1 500 1 486 12,65 € 

Spolu 
 

5 479 12 298  

 Celkom ihličnaté + listnaté 
 

17 777   
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= 6 m3/. Distribúcia bola zabezpečená dodávateľskou firmou k spotrebiteľovi. Takto sa dodalo 595 m3 

drevnej hmoty, ktorá by bola zostala v lese a negatívne pôsobila zvýšením nákladov pri upratovaní 

poťažbových plôch. Priemerný náklad výroby bol 24,13 €/m3. Tržby činili 17 761,95 €, náklady 

13 658,- €. Zisk z tejto činnosti bol 4 103,95 €, čo je 6,90 €/m3. Táto komodita predaja sa udomácnila 

a je požadovaná v čoraz väčšom objeme.  

       Celkove sa tak vyťažilo 5 488 m3 ihličnatej a 13 987 m3 listnatej drevnej hmoty = 19 475 m3.  

V tomto objeme sú zahrnuté aj zvyšky po ťažbe predávané kontajnerovo a  štiepka vyrábaná  

z haluziny. Posledné sortimenty sa podľa zásad do lesnej hospodárskej evidencie /LHE/ nedávajú. 
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Grafické znázornenie ťažby dreva podľa druhu drevín v roku 2017  

 

 

 

      Najviac bola zasahovaná drevina buk pri obnove lesa a výchovných ťažbách. Jedľa sa rúbala 

úmyselne  v súvislosti s obnovou lesa a pri spracovaní kalamity. Vyberali sa jedince choré 

a poškodené, ktoré boli už v senilnom veku.  Úmyselne sa najviac zasahovalo do dreviny hrab a iných 

mäkkých listnáčov, ktoré prekážajú pri obnove nadmernou fruktifikáciou a brzdením rastu 

hospodárskych drevín. Ťažba javora sa uskutočňovala predovšetkým vo výchovných ťažbách, kde 

bolo abnormálne prehustenie. Drevina lipa sa ťažila v porastoch pre vysoký fyziologický vek. Jaseň 

v poslednom období /cca 15 rokov/ trpí napadnutím húb, ktoré likvidujú od mladých po dospelé 

jedince. Ochrana zatiaľ nie je známa. Borovica sa ťaží pre predčasné vyschýnanie v porastoch 

zapríčinené atakom buka.  

          Obnovná ťažba bola  nasmerovaná do dielcov prestárlych /nad 130 rokov/ s cieľom ich 

rozpracovania a navodenia prirodzenej obnovy, ako bolo deklarované v predchádzajúcom roku. 

Prioritou je usporiadať niektoré dielce od predchádzajúceho spôsobu „obhospodarovania“. V tomto 

deklarovaní sa musí naďalej pokračovať až sa zmení systém u všetkých obnovovaných dielcoch.     

Úmyselnou ťažbou bolo odkrytých 24,64 ha plôch s cieľom obnovy a pri spracovaní kalamity 

pribudlo 2,85 ha holín. 

Vo výchove porastov nenastal cielený zvrat. Vykonalo sa 34,81 ha prebierok do 50 rokov, kde sa 

výrazne prevyšujú plánované objemu ťažby. Je to z toho dôvodu, že ide o porasty v minulom období 

nevychovávané, prehustlé a nestabilné. Často sa dostávame k rozpadom mladín a vznikajú plochy 

pre rekonštrukciu. Nepodarilo sa naplniť náš cieľ a zvrátiť to k lepšiemu. Chýbajú dodávatelia, ktorí by 

poskytli viac kapacít na vykonanie prebierok. Trošičku sa pokročilo k lepšiemu, ale chýba zásadný 

10,08

6720

898,68

223,4148,651,06
546,33

1130

4290

1060

10,658,84

701 796

108,8799141,8443,91

891,18

Ťažba v m3
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prelom. Vízia bola dostať sa na bilancovaný plošný predpis 105 ha. To musí byť našou prioritou na 

nasledujúce roky. 

V prechádzajúcom roku bol zlý predaj tenkej drevnej hmoty z výchovných ťažieb. Tento rok sa 

podarilo navýšiť odberateľov ihličnatej vlákniny a tiež listnatej vlákniny, kde narástli aj ceny i zvolnili 

sa technické podmienky predaja. Boli podpísané kontrakty, ktoré sa neplnili v požadovanom objeme. 

Treba však povedať aj objektívnu príčinu – bol veľmi zlý rok na plnenia ťažbových úloh – 

permanentný dážď. Veľký problém pri daždi robí flyšové pásmo, ktoré nedovolí vstúpiť technike do 

terénu. Nepriazeň počasia najviac zasiahla výchovnú ťažbu z dôvodu nenastúpenia dodávateľov. 

Dodávatelia, ktorí tu pracovali, boli zasa sústavne obmedzovaní a nepodávali potrebné výkony.  

  

Technická príprava pracovísk a údržba LC, zvážnic, OM a ES:,  

        S prípravou pracovísk sme stále pozadu. Riešili sa len akútne potreby. Chýba tu vykonanie 

perspektívnej prípravy pre brzdenie finančných prostriedkov na iné účely. Nasledujúci rok sa to 

prejaví určite negatívne.  

        V roku 2017 sa urobila zvážnica v časti Dúbrava a Urbanovka. Bolo to tesne pred zbližovaním. 

Čiastočne sme riešili úpravu skladov v najnutnejšej miere. V závere roka sa vykonalo odvodnenie 

háklivých častí územia v Bardejovskch Kúpeľoch a Urbanovke. 

        Vždy sa technologická príprava vykonáva aspoň rok pred  výkonom ťažby dreva. Zlý stav zvážnic 

je veľmi poznamenaný podložím, t. j. flyšom. Zvážnice tvorené z nánosov ílu sa dajú využívať len vo 

veľmi obmedzenom čase sucha, resp. mrazu.   

        Budovanie a hlavne spevnenie odvozných miest /OM/ má veľký význam z hľadiska bezpečnosti 

výroby. Väčšinový predaj drevnej hmoty /guľatiny/ sa prevádza na týchto pracoviskách. Tu sa 

zhodnocuje naša produkcia a expeduje odberateľom. Blatisté podložie, zabáranie sa autom pri 

nakladaní, vyťahovanie auta traktorom a iné komplikácie určite nepridávajú k dobrému menu firmy 

a samotnému predaju našej vzácnej komodity. 

        V roku 2017 sa urobila dobrá vec, že sa nám podarilo zastabilizovať lesnú cestu do časti 

Komárova.  Nie je urobený celý úsek. Je potrebné pokračovať a dokončiť celú trasu, aspoň na úroveň 

prvej. 
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        Pestovateľská  činnosť: 

     V hodnotiacom roku sa zalesnilo 5,27 ha holín, urobilo sa 1,76 ha podsadby a vylepšovanie na 0,10 

ha. K tomu sa použilo 37 200 ks sadeníc.  Zalesňovali sme dreviny buk, dub, jedľu, smrekovec 

a čerešňu. Na ploche 21,78 ha sa zaevidovalo prirodzené zmladenie buka, hraba a jedle. Nastal 

v tomto roku výrazný nárast prirodzeného zmladenia. 

Náklad na zalesňovanie činil 5 920,- €. Sadenice boli zakúpené od pestovateľov výberovým konaním 

za sumu 5 364,50 €. 

         Pre prípravu plôch na zalesňovanie konkrétnych plôch sa previedlo uhadzovanie – čistenie plôch 

od poťažbových zvyškov  a haluziny na výmere 24,23 ha s priemerným nákladom 389,- € / ha.  

Vykonané clonné ruby boli taktiež upratané od ťažbových zvyškov pre zdarný vývoj prirodzeného 

zmladenia na ploche 23,72 ha s nákladom 429,- € / ha. Vykonalo sa dôsledné spravovanie zvyškov 

dreva do paliva a čistenie plôch. Vyrobilo sa 595 m3 tzv. kontajnerového dreva,  ktoré bolo predávané  

zväčša súkromným osobám. Bola to drevná hmota po vykonaní rubných ťažieb - zvyškov konárov. 

Týmto počinom sa vyčistili plochy hlavne v časti Bardejovských Kúpeľov, Komárova a Poštárky, kde 

z prestárlych bukov po vyťažení  zostávalo na zemi veľké množstvo polámaných a rozdrobených 

konárov / 25 – 30 %/.  Tieto poťažbové zvyšky dreva sa nakladali do kontajnerov a transportovali 

záujemcom. Predajom sa získali tržby v objeme 17 761,95 €, ktoré výrazne eliminovali náklady na 

činnosť uhadzovania haluziny. Náklady na spracovanie zvyškov činili 13 658,- € /t.j. 24,13 €.m3/, takže 

zisk bol 4 103,95 €.  Z jedného m3 predaného dreva spoločnosť mala zisk 6,90 €. 

     Akútnym problémom odrastajúcich mladín prirodzene vzniknutých po doruboch materského 

porastu je ich nedostatočná úprava.  Neexistuje žiadna úprava mladín, nárastov z prechádzajúcich 

rokov. Kvalitná bučina je často prerastená nevhodnými drevinami ako hrab a iné. Ponechanie 

nekvalitných stromov II. etáže, neobnovovanie spodnej etáže s vrchnou, spôsobilo a bude 

spôsobovať nemalé náklady na likvidáciu predrastlíkov, obrastlíkov na rýchlu nápravu daného stavu. 

Výkonom odstraňovanie nežiaducich drevín bolo prejdených 5,30 ha. V tomto výkone hrozí enormný 

nárast plošný i následne nákladový, ak chceme dostať mladiny pod odbornú kontrolu a nenechať 

znehodnotiť porasty drevinami nevhodným, respektíve ich pokrytie sukcesnými drevinami a krovím. 

Tento rok bolo vykonaných veľmi málo výrubov, vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov.  

     V rastovom štádiu odrastených mladín /15 – 25 rokov/ je pre jej zdarný vývoj potrebné vykonať 

výchovný zásah prečistkou /prerezávka, plecí rub, čistka/. Program starostlivosti o les /PSoL/ 

prikazuje ročne zasiahnuť plochu minimálne 60 ha prečistkami. Toho roku boli vykonané prečistky  na 

ploche 50,17 ha. S týmto deficitom je potrebné sa rýchlo vyrovnať čo najskôr. Ďalej pre starostlivosť 

o mladiny sa realizovali prestrihávky v zabezpečenom prirodzenom zmladení /Bard.Kúpele, 

Mníchovský potok/ na výmere 9,50 ha a vykonal sa plecí rub na výmere 9,62 ha s cieľom vyčistiť 

mladiny od nežiaducich drevín.  

     Na ochranu založených mladín sa vykonávala ochrana proti burine v plošnom objeme 17,30 ha. 

Proti zveri pred zimným obdobím sa ochránila predovšetkým jedľa na výmere 3,86 ha. Dokončil sa 

oplôtok na ochranu jedle v Bardejovských Kúpeľoch. 
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Náklady na vybrané položky pestovných prác v lesníctve: 

    m. j. ha € 

Zalesňovanie holín  a podsadby 37 200 ks 7,13 5 920,- 

Prirodzené zmladenie po dorube materského porastu x 21,78 x 

Uhadzovanie haluziny (príprava holín na zalesňovanie) x 24,23 9 422,- 

Uhadzovanie haluziny (príprava na PZ – clonné ruby) x 23,72 10 180,- 

Úprava druhej etáže pri doruboch x 1,50 210,- 

Prestrihávky x 9,50 1 280,- 

Plecí rub x 9,62 1 531,- 

Prerezávky x 50,17 7 114,- 

 

Predaj dreva: 

      Hlavnou komoditou pre tvorbu tržieb je drevná hmota.  Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 

si preto dôsledne vyberá trvalých odberateľov s dobrou platobnou disciplínou. Platba hneď pri 

odbere drevnej hmoty alebo poskytnutie zálohy s vyrovnaním pri fyzickom odbere.  Nechceme, aby 

sa tvorili pohľadávky za predaný tovar.  

        Manipulácia, sortimentácia a predaj drevnej hmoty sa prevádzal priamo na odvozných miestach 

a expedičnom sklade.  ES sa budoval priebežne a tým aj využíval.  Predaj z ES už dosahoval postupne 

svoj primeraný efekt výberu. Lepšie sa zhodnotili sortimenty jednotlivých drevín, hlavne cenné 

listnáče s malým a rozptýleným zastúpením,  nakoľko sa sústredili na jedno miesto. Po zhromaždení 

na ES sa ponúkali záujemcom.  Podobne sa mohli aj zvýrazniť v predaji akostné triedy. Nakládka 

predanej guľatiny na dopravný prostriedok odberateľa zo štvrtej lokality / ES / bola plne hradená 

odberateľom, čím sa náklady na prevoz z OM na ES znulovali.  Na ES sa priviezlo 1 757 m3 guľatiny 

z OM  a expedovalo 1 797 m3. Na konci roka zostali zásoby v objeme 152,36 m3 pre rozbeh v novom 

roku.   

      Expedičný sklad už prispel a bude prispievať po úplnom dobudovaní k obchodnej kultúre predaja 

najkvalitnejších sortimentov, ktoré sa vyťažili a vyťažia v lesoch Mesta Bardejov.  

    Na odvozných miesta /OM/ oboch lesníckych úsekov zostali koncoročné zásoby vrátane hmoty na 

štiepku v objeme 654,09 m3, z dôvodu neprístupnosti odvozu. Zásoby boli vytvorené úmyselne pre 

dobrý rozbeh predaja v roku 2018.   

 

Štruktúra predaja dreva 

 OM ES spolu 

Zahraniční odberatelia 3 326 245 3 571 

Malopredaj 2 237 205 2 442 

Zmluvní odberatelia 10 936 1 346 12 282 

       Priemerné speňaženie vlákniny a guľatiny bolo v sledovanom období na úrovni 49,09 €/m3.  
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 V roku 2017 sa hospodárilo na troch lesných celkoch: 

•  LC Mestské lesy Bardejov - 2013-LA068  - objem ťažby 16 956 m3, 

•  LC Neštátne lesy na LHC Kružľov - 2011-LA-038 -  objem ťažby 556 m3, 

• LC Neštátne lesy na LHC Giraltovce – 2008-LA-02186 - objem ťažby 265 m3. 

 

Spolu sa vyťažilo a evidovalo v LHE 17 777 m3. Je to podrobnejšie vidieť v tabuľkovej časti príloh 

/riadok „H“/. Konečne je riadok „O“ kde vidíme bilancovaný ročný zostatok v danom 

hospodárskom celku.      

           Mestské lesy Bardejov, s. r. o.,  ako správca lesného majetku Mesta Bardejov, sa hlási k prírode 

blízkemu obhospodarovaniu lesa v intenciách Pro Silva /významná európska organizácia/ s cieľom 

vrátiť sa na pôvodné zastúpenie drevín.  V  rokov 1950-1960 mala jedľa biela  zastúpenie oveľa vyššie.  

Obnovné zastúpenie materských porastov v časti Bardejovských Kúpeľov sa musí dostať na drevinové 

zastúpenie existujúcich skupín lesných typov. Jedľa biela, ako dominantná drevina  mala viacero 

účinkov pre liečivé prostredie tejto lokality, čo nie je možné iným nahradiť.   

   

Prehľad firiem s najväčším odberom drevnej hmoty      

- Vaják Jozef 

- Jozef Buksa 

- DAH Biomasa 

- DREVOKAP s.r.o. 

- František Patkaň - ELSTAV 
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Finančné ukazovatele 

 

     Tržby 

 
Firmy Domácnosti Spolu 

Predaj drevnej hmoty 719 793,56 79 814,38 799 607,94 
 
 

        Spoločnosť aj v roku 2017 predávala drevo firmám a domácnostiam. Firmy nakúpili drevo za 

719 793,56 € bez DPH, čo predstavuje 90 % z celkových tržieb za drevo, domácnosti sa na celkovej 

sume za predané drevo podieľali 10 %. 

 

Kmene 735 941,65 

Zvyšky po ťažbe 17 761,95 

Samovýroba 3 887,87 

Čačina 25,00 

Štiepka 41 991,47 
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Vybrané náklady 

     Nájom 

     Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. odviedla do mestského rozpočtu v roku 2017 spolu 

150 000,- €, čím sa položka rozpočtu splnila na 100 %.  

      

     Daň z nehnuteľností 

     Daň z nehnuteľností bola vyrubovaná na základe znaleckých posudkov, ktoré si dala spoločnosť 

vypracovať začiatkom roka 2014.  

 

Vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2017 v € 

Komárov 52,67 

Nižná Voľa 190,45 

Vyšná Voľa 223,30 

Zlaté 5 100,87 

Mokroluh 1 631,31 

Lukavica 568,35 

Richvald 622,32 

Tarnov 1 006,11 

Rokytov 335,40 

 Spolu       9 730,78 

 

 

 

     Oproti roku 2016 sa výška dane z nehnuteľností nezmenila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrálne 
územie 

rozloha v ha 
% podiel 

Bardejov 1 756,4071 63,25 

Lukavica 122,7749 4,42 

Vyšná Voľa 48,6535 1,75 

Nižná Voľa 16,7430 0,60 

Zlaté 386,8991 13,93 

Mokroluh 170,0127 6,12 

Rokytov 53,4610 1,93 

Tarnov 117,3556 4,23 

Richvald 92,1970 3,32 

Komárov 12,4413 0,45 

Spolu 2 776,9452 100,00 
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 Celkové náklady a výnosy 

Celkové náklady/výnosy 
 

 
5xx 6xx rozdiel 

Január 38 954,97 16 614,16 -22 340,81 

Február 50 135,17 70 115,90 19 980,73 

Marec 84 119,34 97 639,63 13 520,29 

Apríl 62 946,79 69 940,12 6 993,33 

Máj 83 897,28 82 119,87 -1 777,41 

Jún 75 004,59 90 196,53 15 191,94 

Júl 57 230,49 60 284,55 3 054,06 

August 74 021,24 90 831,03 16 809,79 

September 56 507,69 54 779,93 -1 727,76 

Október 76 758,50 68 462,98 -8 295,52 

November 36 596,57 52 095,82 15 499,25 

December 91 328,88 65 002,65 -26 326,23 

Spolu 787 501,51 818 083,17 30 581,66 
 

     V celkových nákladoch 787 501,51 € je už zahrnutá daň z príjmov právnických osôb vo výške 

9 352,39 €. 

 

 

 

     Celkové výnosy v roku 2017 boli 818 083,17 €, celkové náklady v hodnote 787 501,51 €. Zisk po 

zdanení predstavoval sumu 30 581,66 €. 

 

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

5xx

6xx



Strana | 15  

Náklady/výnosy bez nájomného 

 
5xx 6xx rozdiel 

Január 38 954,97 16 614,16 -22 340,81 

Február 50 135,17 70 115,90 19 980,73 

Marec 54 119,34 97 639,63 43 520,29 

Apríl 47 946,79 69 940,12 21 993,33 

Máj 68 897,28 82 119,87 13 222,59 

Jún 60 004,59 90 196,53 30 191,94 

Júl 57 230,49 60 284,55 3 054,06 

August 59 021,24 90 831,03 31 809,79 

September 41 507,69 54 779,93 13 272,24 

Október 46 758,50 68 462,98 21 704,48 

November 36 596,57 52 095,82 15 499,25 

December 76 328,88 65 002,65 -11 326,23 

Spolu 637 501,51 818 083,17 180 581,66 
 

 

     Z porovnania nákladov a výnosov očistených od nájomného za lesy môžeme vidieť, že spoločnosť 

Mestské lesy Bardejov mala výnosy o 180 581,66 € vyššie ako náklady. 

 

 

 

 

     Celkové náklady a výnosy sú po zdanení.  
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Rozpočet pred zdanením na rok 2017 a jeho porovnanie so skutočnosťou 

k 31. 12. 2017 

   Náklady 

Schválený Skutočnosť  

rozpočet 

2017 2017 

 

   Názov účtu      

         

501 Spotreba materiálu 24 900,00 19 817,90 z rezervy 

z toho sadenice 2 000,00 964,50 4 400,00 

  PHM 2 000,00 1 571,55  

  DHM 2 500,00 941,53  

  režijný materiál 4 000,00 4 344,79  

  základný materiál (cesty) 13 000,00 11 834,86  

  náhradné diely 400,00 160,67  

  ostatné 1 000,00    

502 Spotreba energie 2 000,00 1 634,87  

504 Predaný tovar 5 400,00 5 169,59  

511 Opravy a údržba 2 500,00 2 686,99  

512 Cestovné 9 000,00 7 392,96  

513 Reprezentačné 3 000,00 2 836,79  

518 Služby 595 100,00 540 576,67  

z toho Nájomné za nebytové priestory 6 000,00 5 054,36  

  nájomné za lesy 150 000,00 150 000,00  

  pestovná činnosť 45 000,00 25 176,99 14 547,87 

  preprava dreva 26 000,00 23 461,89  

  terénne práce 23 000,00 20 010,00  

  poplatky 700,00 168,52  

  telefónne poplatky 1 700,00 1 516,11  

  reklama 2 500,00 3 020,00  

  softvér 1 400,00 1 257,01  

  školenia a rekvalifikácie 300,00 50,00  

  ťažba 335 000,00 307 197,07  

  ostatné 3 500,00 3 664,72  

521-5 Mzdové náklady 149 000,00 145 537,43  

z toho THP 143 000,00 142 783,48  

  Dočasní zamestnanci 6 000,00 2 753,95 887,13 

527 Zákonné sociálne náklady 9 000,00 5 777,54  

53x Dane a poplatky 11 000,00 10 731,70  

54x Iné náklady 20 000,00 29 632,07  

551 Odpisy 5 400,00 4 647,00  

56x Finančné náklady 2 000,00 1 707,61  

591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00 0,00  

  Spolu 838 300,00 778 149,12 19 835,00 
 

Zisk pred zdanením: 39 934,05€ Daň z príjmov: 9 352,39€ Čistý zisk: 30 581,66€ 
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     Celkové náklady pred zdanením za rok 2017 dosiahli sumu 778 149,12€, čo je oproti plánovaným 

838 300,- € menej o 60 150,88€. V percentuálnom vyjadrení mala spoločnosť o 7 % nižšie náklady ako 

bolo v pláne.  

501 – Náklady na sadenice boli vo výške 5 364,50 €.      

     Základný materiál sa použil na úpravu lesných ciest a skladov dreva, pričom išlo zväčša 

o kamenivo. 

502 – Spotreba energie bola rozpočtovaná na sumu 2 000,- €, skutočná spotreba el. energie a vody 

bola v sume 1 634,87 €. 

504 – Pod položkou predaný tovar rozumieme náklady na drevo, ktoré sme vykúpili od súkromníkov 

a následne predali so ziskom. Náklady boli 5 169,59 €, zisk 5 973,06 € (účet 604). Celkový zisk 

z predaja takéhoto dreva bol 803,47 €. 

511 – Opravy a údržba – táto položka pozostáva z nákladov na opravu áut vo vlastníctve spoločnosti 

a opravy nehnuteľností.  

512 – Cestovné predstavuje náklady na pracovné cesty a náhrady za používanie súkromných 

automobilov na pracovné účely u dvoch vedúcich lesných obvodov.  

513 – Reprezentačné bolo vyčerpané na 95 %. 

518 – Služby 

- Nájomné za nebytové priestory – nájom za priestory v BNV 

- Nájomné za lesy – nájom Mestu Bardejovu 

- Pestovná činnosť – náklady na pestovnú činnosť zahŕňajú všetky služby spojené v pestovaním 

lesa 

- Preprava dreva je uskutočňovaná na základe zmluvy s externým prepravcom 

- Terénne práce predstavujú činnosti súvisiace s udržiavaním lesných ciest a skladov dreva 

- V poplatkoch sú zahrnuté poplatky za overovanie listín, poplatky za prístup na portál 

drevari.sk 

- Spoločnosť má svoje reklamné tabule na futbalových štadiónoch v Bardejovskej Novej Vsi 

a Dlhej Lúke 

- Náklady na softvér pozostávajú z platby za účtovný a lesnícky softvér 

- Školenia a rekvalifikácie boli vo výške 50,- € 

- Náklady na ťažbu boli v hodnote 307 197,07 €.  

- Medzi ostatné patrí porez dreva, EK, TK, audit, požiarna ochrana, vývoz odpadu, kosenie 

skladu dreva, pracovná zdravotná služba, parkovacia karta, poštovné 

521-5 – Skutočné mzdové náklady boli vo výške 145 537,43 €, pričom rozpočtované boli schválené 

v sume 149 000,- € 

527 – Zákonné sociálne náklady pozostávajú zo stravných lístkov, lekárskych prehliadok, OOPP, 

náhrad za nemoc a tvorby sociálneho fondu 
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53x – Dane a poplatky – najvyššou položkou je daň z nehnuteľností vo výške 9 730,78 €. Druhou 

najvyššou položkou bola daň z motorových vozidiel v sume 663,33 €. Medzi ostatné položky patria 

kolky, diaľničné nálepky a TKO. 

54x – Iné náklady – skladajú sa z darov, PZP a havarijného poistenia, poistenia lesnej stráže, rezervy 

na pestovateľskú činnosť. V roku 2017 boli rozpočtované náklady na tvorbu rezerv na lesnú 

pestovateľskú činnosť vo výške 16 500,- €, reálna rezerva však bola o 7 000,- € vyššia a zároveň boli 

vytvorené opravné položky k pohľadávkam. 

551 – V roku 2017 sa odpisovali dve motorové vozidlá – Suzuki Grand Vitara a Opel Vivaro kúpené 

v roku 2014 a GNSS prijímač. 

56x – Finančné náklady – tu zahŕňame poplatky banke. 

 

Investície: 

2017 – účet 042 – admin. budova s pozemkami -  95 000,00 

2017 – účet 042 – GNSS prijímač      -                  7 375,00  

Spolu                    102 375,00 
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   Výnosy 

Schválený Skutočnosť 

 rozpočet 

2017 2017 

    Názov účtu     
         
 601 Tržby 846 200,00 799 607,94 

 z toho Drevo 774 000,00 735 941,65 
   Kontajnerové 16 000,00 17 761,95 
   Samovýroba 6 000,00 3 887,87 
   Čačina 200,00 25,00 
   Štiepka 50 000,00 41 991,47 
         

 602 Tržby z výrobných činností     
 z toho doprava a nakladanie dreva 5 400,00 4 969,14 

         
 604 Tržby za tovar 6 000,00 5 973,06 

 613 Zmena stavu výrobkov 500,00 6 504,76 
         

 621 Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 1 022,40 
         
 648 Ostatné výnosy z HČ 3,00 5,87 

         
 662 Úroky 1,00 0,00 

   Spolu 858 104,00 818 083,17 
  

 

Výnosy ku koncu roka 2017 boli oproti rozpočtu o 4,66 % nižšie. 

Nárast sme zaznamenali pri tržbách za kontajnerové drevo. 

Pod zmenou stavu výrobkov rozumieme zásobu dreva na sklade. 

Aktivácia materiálu a tovaru predstavuje ihličnaté žrde na výrobu oplôtkov, ktoré boli na sklade     

k 31. 12. 2017 a ktoré sú určené na oplocovanie mladých porastov na ochranu pred divou zverou 

a palivové drevo pre vykurovanie administratívnej budovy v BNV. 

648 – zľava za stravné lístky. 

662 – kreditné úroky v banke. 

 

     Tento materiál obsahuje 19 strán + 2 prílohy.



  

  S T A N O V I S K O  
 
 
 

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k Správe o hospodárení obchodnej 

spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

     Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 3. 5. 2018 prerokovala Správu o hospodárení  obchodnej 

spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2017. 

 
 

     Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. dosiahla za rok 2017 

priaznivý hospodársky výsledok vo výške 30 581,66 po zdanení. 

- výnosy spoločnosti ...........................................  818 083,17 € 

- náklady spoločnosti ..........................................  787 501,51 € 

- zisk pred zdanením ............................................  39 934,05 € 

- zisk po zdanení /čistý zisk/ ................................  30 581,66 € 

 

     Dozorná rada upozorňuje na skutočnosť, že spoločnosť nedisponuje žiadnymi vlastnými zdrojmi, 

ktoré by mohla použiť v oblasti investovania do technického vybavenia spoločnosti na zabezpečenie 

zvýšenia úrovne jej činnosti.  

 
 

     Po prerokovaní uvedenej správy, Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
odporúča orgánom mesta túto správu zobrať na vedomie. 
 
 
 
 
 
 

V Bardejove, 3. 5. 2018 
 
 

Slavomír Hudák 

predseda DR 

 



Vybrané ukazovatele  PSoL
Kategória lesa H O U spolu

1 stav k 1.1. RZP 67,96 67,96

A 2 Výmera porastovej plochy Zmeny užívacích vzťahov

3 Aktuálna výmera 67,96 67,96

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE

Položka
plocha

ha

ihličnaté

m3

listnaté

m3

spolu

m3

4 Sadba, prvé

B 5 Aktuálny stav plôch na zalesnenie sejba opakované

6 (aktuálny zostatok bilancie holín) Podsadba, prvé

7 podsejba opakované

8 Prečistky 19,19

9 Pôvodný predpis výchovná do 50 r. 38,31 158 751 909

C 10 k 1. 1. platnosti PSoL Ťažba výchovná nad 50 r.

11 obnovná 98 1 075 1 173

12 CELKOM 256 1 826 2 082

13 Korekcia predpisu zmenou plánu Prečistky

14  výchovy a zmenou plánu, výchovná do 50 r.       (písm. e)

D 15 ovplyvňujúcou celkový objem dreva Ťažba výchovná nad 50 r.   (písm. b,c,d)

16 predpísaný na ťažbu plánom za celok obnovná     (písm. a,b)

17 (v zmysle Vyhl. 453/2006,§37, ods.3) CELKOM

18 Korekcia predpisu Prečistky

19 (vrátane korekcie zmien) výchovná do 50 r.

E 20 zmenou užívacích vzťahov Ťažba výchovná nad 50 r.

21 (roztaxácia predpisu PSoL obnovná

22 a roztaxácia zmeny plánu) CELKOM

23 Prečistky (riadky 8+13+18) 19,19

24 výchovná do 50 r. (riadky 9+14+19) 38,31 158 751 909

F 25 Aktuálny predpis výchovná nad 50 r. (riadky 10+15+20)

26 Ťažba obnovná (riadky 11+16+21) 98 1 075 1 173

27 CELKOM 256 1 826 2 082

28 Úpravy plánu, ovplyvňujúce plochový Prečistky       (písm. d,e,h)

G 29 predpis výchovných zásahov Ťažba výchovná do 50 r.   (písm. b,c,e,f,g)

30 (v zmysle Vyhl. 453/2006, §38,ods.2)
vrátane ich roztaxácie výchovná nad 50 r.     (písm. b,f,g)

31 Aktuálny predpis Prečistky (riadky 23+28) 19,19

32 vrátane úprav plánu, výchovná do 50 r. (riadky 24+29) 38,31 158 751 909

H 33 ovplyvňujúcich plochový predpis Ťažba výchovná nad 50 r. (riadky 25+30)

34 výchovných zásahov obnovná (riadok 26) 98 1 075 1 173

35 CELKOM 256 1 826 2 082

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE a PSoL
Výberové parametre zostavy:

31.12.2017

2008-02186 - NEŠTÁTNE LESY NA LHC GIRALTOVCE

1 1Závod: Stredisko:

Referenčný dátum:

PSoL:

Obhosp: 1 (Mestské lesy Bardejov, s.r.o.)Vlastnik:

Forma užívania:

WebLES - Foresta SK, a.s.29.04.2018 13:05 Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE a PSoL - 1/2



36 Prečistky

37 výchovná do 50 r. 4,66 28,32 236,65 264,97

38 Evidovaná LHE výchovná nad 50 r.

I 39 za aktuálny rok obnovná

40 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 37+38+39) 28,32 236,65 264,97

41 Náhodná

42 Mimoriadna

43 CELKOM                (r.40+41+42) 28,32 236,65 264,97

44 Prečistky

45 výchovná do 50 r.

46 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

J 47 zmenou užívacích vzťahov obnovná

48 (roztaxácia LHE Ťažba Úmyselná spolu     (r. 45+46+47)

49 aktuálneho roku) Náhodná

50 Mimoriadna

51 CELKOM                (r.48+49+50)

52 Prečistky

53 výchovná do 50 r. 4,66 28,32 236,65 264,97

54 Evidovaná LHE výchovná nad 50 r.

K 55 od začiatku platnosti PSoL obnovná

56 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 53+54+55) 28,32 236,65 264,97

57 Náhodná

58 Mimoriadna

59 CELKOM                (r.56+57+58) 28,32 236,65 264,97

60 Prečistky

61 výchovná do 50 r.

62 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

L 63 zmenou užívacích vzťahov obnovná

64 (roztaxácia LHE Ťažba Úmyselná spolu     (r. 61+62+63)

65 od začiatku platnosti PSoL) Náhodná

66 Mimoriadna

67 CELKOM                (r.64+65+66)

68 Prečistky               (r.52+60)

69 výchovná do 50 r.  (r.53+61) 4,66 28,32 236,65 264,97

70 výchovná nad 50 r.    (r.54+62)

M 71 Aktuálny stav lesnej obnovná            (r.55+63)

72 hospodárskej evidencie Ťažba Úmyselná spolu     (r. 69+70+71) 28,32 236,65 264,97

73 Náhodná             (r.57+65)

74 Mimoriadna          (r.58+66)

75 CELKOM                (r.72+73+74) 28,32 236,65 264,97

76 Zostatok úloh Prečistky               (r.31-68) 19,19

77 do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r.  (r.32-69) 33,65 129,68 514,35 644,03

N 78 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny, Ťažba výchovná nad 50 r.    (r.33-70)

79 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy obnovná            (r.34-71) 98,00 1 075,00 1 173,00

80 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23, Náhodná             (r.-73)

81 ods. 7). Mimoriadna          (r.-74)

82 CELKOM          (r.77+78+79+80+81) 227,68 1 589,35 1 817,03

83 Bilancovaný ročný zostatok Prečistky 

84 úloh do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r. 

O 85  ( N/zostávajúci počet rokov) Ťažba výchovná nad 50 r. 

86 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny, obnovná 

87 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy náhodná

88 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23, mimoriadna

89 ods. 7). CELKOM     (r.84+85+86+87+88)
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Vybrané ukazovatele  PSoL
Kategória lesa H O U spolu

1 stav k 1.1. RZP 81,28 15,40 96,68

A 2 Výmera porastovej plochy Zmeny užívacích vzťahov

3 Aktuálna výmera 81,28 15,40 96,68

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE

Položka
plocha

ha

ihličnaté

m3

listnaté

m3

spolu

m3

4 Sadba, prvé 0,64

B 5 Aktuálny stav plôch na zalesnenie sejba opakované

6 (aktuálny zostatok bilancie holín) Podsadba, prvé

7 podsejba opakované

8 Prečistky 12,43

9 Pôvodný predpis výchovná do 50 r.

C 10 k 1. 1. platnosti PSoL Ťažba výchovná nad 50 r. 19,71 40 760 800

11 obnovná 1 850 10 340 12 190

12 CELKOM 1 890 11 100 12 990

13 Korekcia predpisu zmenou plánu Prečistky

14  výchovy a zmenou plánu, výchovná do 50 r.       (písm. e)

D 15 ovplyvňujúcou celkový objem dreva Ťažba výchovná nad 50 r.   (písm. b,c,d)

16 predpísaný na ťažbu plánom za celok obnovná     (písm. a,b)

17 (v zmysle Vyhl. 453/2006,§37, ods.3) CELKOM

18 Korekcia predpisu Prečistky

19 (vrátane korekcie zmien) výchovná do 50 r.

E 20 zmenou užívacích vzťahov Ťažba výchovná nad 50 r.

21 (roztaxácia predpisu PSoL obnovná

22 a roztaxácia zmeny plánu) CELKOM

23 Prečistky (riadky 8+13+18) 12,43

24 výchovná do 50 r. (riadky 9+14+19)

F 25 Aktuálny predpis výchovná nad 50 r. (riadky 10+15+20) 19,71 40 760 800

26 Ťažba obnovná (riadky 11+16+21) 1 850 10 340 12 190

27 CELKOM 1 890 11 100 12 990

28 Úpravy plánu, ovplyvňujúce plochový Prečistky       (písm. d,e,h)

G 29 predpis výchovných zásahov Ťažba výchovná do 50 r.   (písm. b,c,e,f,g)

30 (v zmysle Vyhl. 453/2006, §38,ods.2)
vrátane ich roztaxácie výchovná nad 50 r.     (písm. b,f,g)

31 Aktuálny predpis Prečistky (riadky 23+28) 12,43

32 vrátane úprav plánu, výchovná do 50 r. (riadky 24+29)

H 33 ovplyvňujúcich plochový predpis Ťažba výchovná nad 50 r. (riadky 25+30) 19,71 40 760 800

34 výchovných zásahov obnovná (riadok 26) 1 850 10 340 12 190

35 CELKOM 1 890 11 100 12 990

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE a PSoL
Výberové parametre zostavy:

31.12.2017

2011-LA038 - NEŠTÁTNE LESY NA LHC KRUŽĽOV            
                    

1 1Závod: Stredisko:

Referenčný dátum:

PSoL:

Obhosp: 1 (Mestské lesy Bardejov, s.r.o.)Vlastnik:

Forma užívania:
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36 Prečistky

37 výchovná do 50 r.

38 Evidovaná LHE výchovná nad 50 r.

I 39 za aktuálny rok obnovná 50,41 505,80 556,21

40 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 37+38+39) 50,41 505,80 556,21

41 Náhodná

42 Mimoriadna

43 CELKOM                (r.40+41+42) 50,41 505,80 556,21

44 Prečistky

45 výchovná do 50 r.

46 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

J 47 zmenou užívacích vzťahov obnovná

48 (roztaxácia LHE Ťažba Úmyselná spolu     (r. 45+46+47)

49 aktuálneho roku) Náhodná

50 Mimoriadna

51 CELKOM                (r.48+49+50)

52 Prečistky

53 výchovná do 50 r.

54 Evidovaná LHE výchovná nad 50 r.

K 55 od začiatku platnosti PSoL obnovná 421,52 1 912,74 2 334,26

56 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 53+54+55) 421,52 1 912,74 2 334,26

57 Náhodná 128,91 128,91

58 Mimoriadna

59 CELKOM                (r.56+57+58) 421,52 2 041,65 2 463,17

60 Prečistky

61 výchovná do 50 r.

62 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

L 63 zmenou užívacích vzťahov obnovná

64 (roztaxácia LHE Ťažba Úmyselná spolu     (r. 61+62+63)

65 od začiatku platnosti PSoL) Náhodná

66 Mimoriadna

67 CELKOM                (r.64+65+66)

68 Prečistky               (r.52+60)

69 výchovná do 50 r.  (r.53+61)

70 výchovná nad 50 r.    (r.54+62)

M 71 Aktuálny stav lesnej obnovná            (r.55+63) 421,52 1 912,74 2 334,26

72 hospodárskej evidencie Ťažba Úmyselná spolu     (r. 69+70+71) 421,52 1 912,74 2 334,26

73 Náhodná             (r.57+65) 128,91 128,91

74 Mimoriadna          (r.58+66)

75 CELKOM                (r.72+73+74) 421,52 2 041,65 2 463,17

76 Zostatok úloh Prečistky               (r.31-68) 12,43

77 do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r.  (r.32-69)

N 78 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny, Ťažba výchovná nad 50 r.    (r.33-70) 19,71 40,00 760,00 800,00

79 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy obnovná            (r.34-71) 1 428,48 8 427,26 9 855,74

80 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23, Náhodná             (r.-73) -128,91 -128,91

81 ods. 7). Mimoriadna          (r.-74)

82 CELKOM          (r.77+78+79+80+81) 1 468,48 9 058,35 10 526,83

83 Bilancovaný ročný zostatok Prečistky 4,14

84 úloh do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r. 

O 85  ( N/zostávajúci počet rokov) Ťažba výchovná nad 50 r. 6,57 13,33 253,33 266,67

86 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny, obnovná 476,16 2 809,09 3 285,25

87 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy náhodná -42,97 -42,97

88 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23, mimoriadna

89 ods. 7). CELKOM     (r.84+85+86+87+88) 489,49 3 019,45 3 508,94
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Vybrané ukazovatele  PSoL
Kategória lesa H O U spolu

1 stav k 1.1. RZP 2 606,03 49,98 2 656,01

A 2 Výmera porastovej plochy Zmeny užívacích vzťahov

3 Aktuálna výmera 2 606,03 49,98 2 656,01

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE

Položka
plocha

ha

ihličnaté

m3

listnaté

m3

spolu

m3

4 Sadba, prvé 26,54

B 5 Aktuálny stav plôch na zalesnenie  sejba opakované 0,00

6 (aktuálny zostatok bilancie holín) Podsadba, prvé 0,12

7 podsejba opakované

8 Prečistky 402,89

9 Pôvodný predpis  výchovná do 50 r. 690,02 6 123 6 946 13 069

C 10 k 1. 1. platnosti PSoL Ťažba výchovná nad 50 r. 332,67 2 570 7 395 9 965

11 obnovná 77 794 77 952 155 746

12 CELKOM 86 487 92 293 178 780

13 Korekcia predpisu zmenou plánu Prečistky

14  výchovy a zmenou plánu,  výchovná do 50 r.       (písm. e) 40 45 85

D 15 ovplyvňujúcou celkový objem dreva  Ťažba výchovná nad 50 r.   (písm. b,c,d) -24,99

16 predpísaný na ťažbu plánom za celok obnovná     (písm. a,b) 150 1 900 2 050

17 (v zmysle Vyhl. 453/2006,§37, ods.3) CELKOM 190 1 945 2 135

18 Korekcia predpisu Prečistky

19 (vrátane korekcie zmien) výchovná do 50 r.

E 20 zmenou užívacích vzťahov Ťažba výchovná nad 50 r.

21 (roztaxácia predpisu PSoL  obnovná

22 a roztaxácia zmeny plánu)  CELKOM

23 Prečistky (riadky 8+13+18) 402,89

24 výchovná do 50 r. (riadky 9+14+19) 690,02 6 163 6 991 13 154

F 25 Aktuálny predpis výchovná nad 50 r. (riadky 10+15+20) 307,68 2 570 7 395 9 965

26 Ťažba obnovná (riadky 11+16+21) 77 944 79 852 157 796

27 CELKOM 86 677 94 238 180 915

28 Úpravy plánu, ovplyvňujúce plochový  Prečistky       (písm. d,e,h) 0,60

G 29 predpis výchovných zásahov  Ťažba výchovná do 50 r.   (písm. b,c,e,f,g)

30 (v zmysle Vyhl. 453/2006, §38,ods.2)
vrátane ich roztaxácie výchovná nad 50 r.     (písm. b,f,g)

31 Aktuálny predpis  Prečistky (riadky 23+28) 403,49

32 vrátane úprav plánu,  výchovná do 50 r. (riadky 24+29) 690,02 6 163 6 991 13 154

H 33 ovplyvňujúcich plochový predpis  Ťažba výchovná nad 50 r. (riadky 25+30) 307,68 2 570 7 395 9 965

34 výchovných zásahov obnovná (riadok 26) 77 944 79 852 157 796

35 CELKOM 86 677 94 238 180 915

Bilancia plnenia predpisu  a vybrané ukazovatele LHE a PSoL
Výberové parametre zostavy:

31.12.2017

2013-LA068 - MESTSKÉ LESY BARDEJOV                          
             

1 1Závod: Stredisko:

Referenčný dátum:

PSoL:

Obhosp: Vlastnik:

Forma užívania:
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36 Prečistky 50,17

37 výchovná do 50 r. 30,15 578,52 1 214,54 1 793,06

38 Evidovaná LHE  výchovná nad 50 r. 9,50 24,68 424,67 449,35

I 39 za aktuálny rok  obnovná 3 297,62 8 430,64 11 728,26

40 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 37+38+39) 3 900,82 10 069,85 13 970,67

41 Náhodná 1 499,72 1 485,69 2 985,41

42 Mimoriadna

43 CELKOM                (r.40+41+42) 5 400,54 11 555,54 16 956,08

44 Prečistky

45 výchovná do 50 r.

46 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

J 47 zmenou užívacích vzťahov  obnovná

48 (roztaxácia LHE  Ťažba Úmyselná spolu     (r. 45+46+47)

49 aktuálneho roku) Náhodná

50 Mimoriadna

51 CELKOM                (r.48+49+50)

52 Prečistky 89,58

53 výchovná do 50 r. 82,29 1 626,51 2 913,45 4 539,96

54 Evidovaná LHE  výchovná nad 50 r. 17,32 175,49 930,43 1 105,92

K 55 od začiatku platnosti PSoL obnovná 17 269,29 33 861,01 51 130,30

56 (nezahrňuje roztaxáciu) Ťažba Úmyselná spolu     (r. 53+54+55) 19 071,29 37 704,89 56 776,18

57 Náhodná 9 242,15 8 441,53 17 683,68

58 Mimoriadna

59 CELKOM                (r.56+57+58) 28 313,44 46 146,42 74 459,86

60 Prečistky

61 výchovná do 50 r.

62 Korekcia LHE výchovná nad 50 r.

L 63 zmenou užívacích vzťahov  obnovná

64 (roztaxácia LHE  Ťažba Úmyselná spolu     (r. 61+62+63)

65 od začiatku platnosti PSoL) Náhodná

66 Mimoriadna

67 CELKOM                (r.64+65+66)

68 Prečistky               (r.52+60) 89,58

69 výchovná do 50 r.  (r.53+61) 82,29 1 626,51 2 913,45 4 539,96

70 výchovná nad 50 r.    (r.54+62) 17,32 175,49 930,43 1 105,92

M 71 Aktuálny stav lesnej  obnovná            (r.55+63) 17 269,29 33 861,01 51 130,30

72 hospodárskej evidencie Ťažba Úmyselná spolu     (r. 69+70+71) 19 071,29 37 704,89 56 776,18

73 Náhodná             (r.57+65) 9 242,15 8 441,53 17 683,68

74 Mimoriadna          (r.58+66)

75 CELKOM                (r.72+73+74) 28 313,44 46 146,42 74 459,86

76 Zostatok úloh Prečistky               (r.31-68) 313,91

77 do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r.  (r.32-69) 607,73 4 536,49 4 077,55 8 614,04

N 78 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny,  Ťažba výchovná nad 50 r.    (r.33-70) 290,36 2 394,51 6 464,57 8 859,08

79 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy  obnovná            (r.34-71) 60 674,71 45 990,99 106 665,70

80 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23,  Náhodná             (r.-73) -9 242,15 -8 441,53 -17 683,68

81 ods. 7). Mimoriadna          (r.-74)

82 CELKOM          (r.77+78+79+80+81) 58 363,56 48 091,58 106 455,14

83 Bilancovaný ročný zostatok  Prečistky  62,78

84 úloh do konca platnosti PSoL výchovná do 50 r.  121,55 907,30 815,51 1 722,81

O 85  ( N/zostávajúci počet rokov) Ťažba výchovná nad 50 r.  58,07 478,90 1 292,91 1 771,82

86 Údaj je pre jednotlivé druhy ťažieb je informatívny,  obnovná  12 134,94 9 198,20 21 333,14

87 posudzuje sa sumárny zostatok za všetky druhy  náhodná -1 848,43 -1 688,31 -3 536,74

88 ťažieb (viď aktuálne znenie Zákona o lesoch, §23,  mimoriadna

89 ods. 7). CELKOM     (r.84+85+86+87+88) 11 672,71 9 618,32 21 291,03
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MESTSKÉ  LESY  BARDEJOV,  S.  R.  O. 
 

 

 

 

 

Na rokovanie  

MsR dňa: 17. 5. 2018         Materiál č. 

       

 

 
 
 
 
 

Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti 
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe:              Návrh na uznesenie:   

   

Plánu zasadnutí Mestská rada v Bardejove po prerokovaní 

odporúča MsZ: 

 

  zobrať na vedomie Správu o činnosti Dozornej 

rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov,         

s. r. o. za rok 2017 

 

Predkladá: 

Slavomír Hudák 

predseda dozornej rady 

 

Spracovateľ: 

Slavomír Hudák 

predseda dozornej rady 

 

Spravodajca: 

Slavomír Hudák 

predseda dozornej rady 

 

 

 

Počet strán 2 

V Bardejove 9. 5. 2018 



Správa  o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.         

za rok 2017 
 

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. (ďalej len „ DR") v súlade so znením 

Obchodného zákonníka plní v spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. (ďalej len „ ML Bardejov") 

kontrolnú úlohu, vrátane dohľadu nad činnosťou konateľa a celej spoločnosti. Svoju činnosť vykonáva 

v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti ML Bardejov. V uvedenom dokumente sú zakotvené 

právomoci, povinnosti a počet členov DR. 

V období od 01.01.2017 do 31.12.2017 (ďalej len „ sledované obdobie") pôsobila DR zložení:     

− predseda DR: Slavomír Hudák, 

− členovia DR: Ing. Marcel Tribus a Mgr. Jozef Guliga,  

 
DR schválila túto správu o svojej činnosti a odporučila predsedovi DR jej predloženie riadnemu 
valnému zhromaždeniu v zmysle § 138 Obchodného zákonníka. 

 

V sledovanom období sa uskutočnilo šesť zasadnutí DR. 

Účasť jednotlivých členov na zasadnutiach DR: 
 
Slavomír Hudák...........................................................................7 krát 
Ing. Marcel Tribus .......................................................................7 krát 
Mgr. Jozef Guliga.. ......................................................................7 krát 
 
Zápisnice zo zasadaní DR, ktoré obsahujú všetky zásadné skutočnosti o priebehu rokovania DR, sú 
uložené v sídle spoločnosti s priloženými podpísanými prezenčnými listinami členov DR. 
  

DR si plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú najmä z Obchodného zákonníka a zo Zakladateľskej listiny 

spoločnosti. Obligatórnymi úkonmi DR bolo prijatie stanoviska k: 

• k správe o hospodárení spoločností za predchádzajúce  obdobie (2016), 

• k účtovnej závierke za predchádzajúce  obdobie ,  

• k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého za predchádzajúce  obdobie, 

 

DR ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti na svojich zasadnutiach v sledovanom období 

prerokovala a riešila potrebné úlohy a zamerala sa najmä na: 

• plnenie úloh uložených valným zhromaždením, 

• návrh plánu hospodárskych úloh a investičných akcií na rok 2018, 

• návrh zmeny hospodárskych úloh a investičných akcií na rok 2017, 

• sledovanie činnosti konateľa z hľadiska presadzovania efektívnosti hospodárenia spoločností, 

a riešenie rozvojových zámerov spoločností, 

• hospodársku a finančnú činnosť spoločností, stav jej majetku , jej záväzkov a pohľadávok, 

• riadne vedenie účtovníctva, 

• plnenie finančného rozpočtu,   

• povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z., 

• pripravenosť spoločnosti na možnosť čerpania NFP z fondov EU, 

• obhliadku a kontrolu stavu lesných porastov. 

 

DR konštatuje, že v sledovanom období nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti konateľa 

spoločností pri presadzovaní cieľov a efektívnosti hospodárenia spoločnosti. Spoločnosť ML Bardejov 

striktne  dodržiava ustanovenia Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s Občianskym 

zákonníkom a všetky dokumenty, ktoré sa musia zverejňovať, sú predpísaným spôsobom zverejnené 

na webovom sídle spoločnosti. DR ďalej konštatuje, že reálny stav zásob drevnej hmoty v niektorých 

JPRL nekorešponduje so stavom zásob uvádzaným v PsOL LA068. 

Kladne treba zhodnotiť skutočnosť, že spoločnosť dosiahla plánované hospodárske výsledky ako aj 

to, že finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Mestom Bardejov boli splnené. Priaznivou 

skutočnosťou je to, že spoločnosť má len minimum pohľadávok po lehote splatnosti , ktoré by sa 

javili ako neriešiteľné, čo svedčí o vybudovaní kvalitných dodávateľsko - odberateľských vzťahov. 

Pozitívnym je nárast výkonov pri oprave ciest, zvážnic a celej dopravnej lesnej siete. Spoločnosť 



nemá úvery , javí sa zdravá. Vedenie spoločnosti úzko spolupracuje s DR, DR sa snaží aktívne 

vstupovať do riešenia jednotlivých úloh . Celkové ekonomická a finančná situácia spoločnosti je 

dobrá.  
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