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V Bardejove 6. 9. 2017

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh
a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2017
v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

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

Základné údaje, profil a predmet činnosti podniku
Obchodné meno podniku:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

Sídlo podniku:

Štefánikova 786, 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 trvaloudržateľného 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..
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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. Hlásime sa k využívaniu progresívnych pestovateľských metód a ku spoločnosti
Pro Silva.

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
Pestovná činnosť:
Na plnenie úloh pestovnej činnosti boli prijaté tri dodávateľské skupiny, ktoré sme testovali minulý
rok. Ustúpilo sa od vlastných zamestnancov s celoročným zamestnaním. Zamestnancov sa prijalo len
na krátky čas a špecifické výkony, kde sa musia plniť agrotechnické termíny.
Výkon 011 – obnova lesa:
V jarnom období sa zalesnilo 5,13 ha lesných plôch, z čoho 0,11 ha bolo vylepšovanie minuloročných
zalesnení. Použilo sa 25 200 ks sadeníc nakúpených od pestovateľa z výberového konania. Bolo
prijatých 10,13 ha plôch prirodzeného zmladenia buka a jedle. Náklady na prácu činili 4 240,- €, na
nákup sadeníc sa minulo 3 564,50 €.
Výkon 015 – čistenie plôch po ťažbe:
Zo začiatku roka sa čistili plochy z ťažieb vykonávaných v závere roka 2016. Postupne sa prešlo na
nové plochy z roku 2017. Vo väčšine sa uhadzuje technológiou totálneho spracovania zvyškov po
ťažbe. Jeden spôsob je vybratie dreva do paliva od 5 cm priemeru a vyššie. Takéto palivové drevo sa
predáva záujemcom v kontajneroch. Druhý spôsob je spracovanie do štiepky. Za tretie sa dávajú
vybrané lokality zodpovedným ľuďom, ktorí si vyberú drevnú hmotu a plochu od tenkých konárov
vyčistia s uhadzaním na kopy. Našou snahou je drevnú hmotu čo najviac zužitkovať a nechať ťažené
obnovné miesta čisté pre zdarný vývoj prirodzeného zmladenia. Taktiež máme záujem uspokojiť
žiadateľov o drevnú hmotu na vykurovanie, ktorá je na toto vhodná. Tržby za palivové zvyšky nám
vylepšujú ekonomiku a znižujú náklady na jednotku plochy obnovných prvkov. Bolo vyčistených 25,17
ha plôch a náklady boli 12 523,- €. Z upratovaných plôch sa vyrobilo a predalo záujemcom 326 m3
drevných zvyškov. Tržby za predaj činili 8 883,20 €. Náklady na vyčistenie uvedenej výmery tak boli
3 639,80 €, čo je 144,- € / ha.
Výkon 017 – Ochrana MLP /mladých lesných porastov/ voči burine:
V tom výkone sa len začalo. Bolo ochránených vyžínaním 2,50 ha. Bude sa pokračovať na všetkých
zalesnených miestach, aby sa odstránila burina od sadeníc z dôvodu konkurencie rastu a nezadusenia
v neskoršom zimnom období.
Výkon 019 – Oplocovanie MLP:
Na tomto výkone sme začali s prípravou materiálu na oplôtky a zhotovovaním dielcov pre oplotenie
plôch, kde je vysadená jedľa biela.
Výkon 020 – Plecí rub a výsek krov:
Rozvinuli sme aj tento dôležitý výkon výchovy mladín, ktorý doteraz absentoval nedostatkom
kvalifikovaných pracovných síl. Zatiaľ sa vykonali plecie ruby na ploche 3,50 ha mladín.
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Výkon 025 – Prerezávky /prečistky/:
Obdobne neplnenie bolo ako u predchádzajúceho výkonu. Prijatím, vyformovaním a vyškolením
nových pracovných skupín chceme dobehnúť a eliminovať deficit, čím veľmi pomôžeme rastovému
vývoju mladín a jej štruktúre. Za prvý polrok sa vykonalo 41,23 ha, čo je 68 % z bilancovaného
predpisu 2016. Treba ísť nad stanovenú alikvotnú časť PSoL, nakoľko situácia je veľmi zlá. Niekde
nastáva aj rozpad mladín pre doterajší výchovný nezáujem o mladiny.
Ťažbová činnosť:
Za obdobie 1. – 6. 2017 bolo vyťažených 9 832,85 m3 dreva, z toho je ihličnaté 2 288,17 m3, t.j. /23,3
%/. Náklady na ťažbu dreva (guľatiny a vlákniny) sú 137 516,99 €, čo činí 13,99 m3/€. Zvyšok zo sumy
160 110,24 € tvoria náklady na výrobu štiepky (12 750,98 €), približovanie dreva, úpravy lesných ciest
a náklady na výrobu rovnaného dreva.
Obnovná ťažba bola sústredená do dorubov, nakoľko konštalácia zimného počasia nám dala veľmi
dobré podmienky na záchranu existujúceho prirodzeného zmladenia. Obnova sa dostala na výšku
8 211,75 m3 a odevidovalo sa 18,16 ha ťažbových plôch, z čoho 56 % boli plochy už s existujúcim
prirodzeným zmladením /zabezpečené plochy/. Kalamita bola spracovaná v objeme 771,37 m3.
Predovšetkým sa jednalo o spracovanie zlomov a vývratov zo zimného vyčíňania počasia.
Vo výchovnej ťažbe sme mierne postúpili. Vykonali sa výchovné ťažby do 50 rokov veku v objeme
740,33 m3 na ploche 4,50 ha. Podotýkam, že nie sú ešte vykázané všetky plochy z dôvodu
neukončenia prác v týchto dielcoch. V dielcoch vekovo starších, nad 50 rokov sa vykonala výchova
v objeme 109,40 m3 na výmere 4,50 ha.
Ak chceme dať les do poriadku, museli sme pristúpiť aj k výrubu okrajov porastov z dôvodu prístupu
do lesa. Ďalej sme sa podujali vykonať výrub prístupových ciest dlhodobo nevyužívaných, čo
znemožňovalo dostať sa do dielcov k ich obhospodarovaniu. Do tretice spracovávame aj zvyšky po
ťažbe v prístupných lokalitách /eliminácia nákladov na čistenie/. Chceme ešte pristúpiť k spracovaniu
kalamity smreka, ktorý nám plošne „odchádza“ z dôvodu viacerých príčin a zanecháva aj holiny. Toto
všetko sa rieši technológiou vývozných súprav, ktoré vyvážajú drevnú hmotu z porastov metódou
sortimentov a celých stromov. Šetria sa týmto náklady na uhadzovanie – čistenie a získavame aj
drevnú hmotu, ktorú speňažujeme. Tento rok sme dostali možnosť dodávania tejto drevnej hmoty aj
do miestnej firmy D.A.H. Biomasa, s. r. o. vo forme štiepky, čo umožní pružnejšie spracovávanie
biomasy a jej zužitkovanie v regióne Bardejova. Objem štiepky doteraz činí 642,09 m3.

Predaj dreva:
Predaj dreva prebieha tento polrok veľmi hekticky. Niektoré dreviny neboli predateľné v minulých
obdobiach a toho roku je o ne veľký záujem. Realizácii dreva sťažuje počasie, ktoré veľmi negatívne
pôsobí na obchod z drevnou komoditou. Dostať sa k požadovanému drevu toho roku je veľmi ťažké
hlavne v poslednom období pre nepriaznivé dažde. Je záujem skoro o všetky nami vyrábané
sortimenty. Máme kontrakty aj na tenkú drevnú hmotu z výchovných ťažieb, no horšie je že neplníme
to pre nedostatok pracovných skupín vo výchovných ťažbách a v konečnom dôsledku hlavne zlým
počasím.
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Ceny dreva sa mierne zvýšili práve u vlákninových sortimentov, ktoré absentuje na trhu s drevom.
Medzi najväčších odberateľov dreva v 1. polroku 2017 patrili:
DAH Biomasa, s. r. o.
Jozef Vaják
Produkcja i handel wyrobów z drewna Józef Buksa
DREVOKAP s.r.o.
ELSTAV – FR, s.r.o.

Príprava pracovísk:
Začiatkom roku 2017 sme pokračovali v príprave pracovísk zhotovovaním nových a úpravou starých
zvážnic v katastri obce Komárov. Pripravili sa dielce, ktoré si vyžadujú z hospodárskeho hľadiska
dorubať materský porast nad zmladením buka. Z tohto dôvodu bola promtne riešená príprava, aby sa
dorub mohol vykonávať v závere roka 2017 pri vhodnej konštalácii počasia.

Zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi sú prístupné na našej internetovej adrese
http://mlbardejov.sk/menu/zverejnovanie-informacii/zmluvy/2017/
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Finančné ukazovatele
Rozpočet na rok 2017 a jeho porovnanie so skutočnosťou k 30. 6. 2017. Plnenie v % je zaokrúhlené
na celé čísla.
Náklady
501
z toho

502
504
511
512
513
518
z toho

521-5
z toho
527
53x
54x
551
56x
591

Názov účtu
Spotreba materiálu
sadenice
PHM
DHM
režijný materiál
základný materiál (cesty)
náhradné diely
ostatné
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a údržba
Cestovné
Reprezentačné
Služby
Nájomné za nebytové priestory
nájomné za lesy
pestovná činnosť
preprava dreva
terénne práce
poplatky
telefónne poplatky + internet
reklama
softvér
školenia a rekvalifikácie
ťažba
ostatné
Celková cena práce
Ostatní
Robotníci
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Iné náklady
Odpisy
Finančné náklady
Splatná daň z príjmov z bežnej
činnosti
Spolu

Schválený

Skutočnosť

Plnenie

rozpočet 2017
30 400,00
10 000,00
2 000,00
2 500,00
3 500,00
11 000,00
400,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
2 000,00
9 000,00
3 000,00
471 100,00
6 000,00
150 000,00
45 000,00
20 000,00
15 000,00
700,00
1 700,00
2 500,00
1 400,00
300,00
225 000,00
3 500,00
210 000,00
140 000,00
70 000,00
9 000,00
11 000,00
3 500,00
3 715,00
2 000,00

k 30. 6. 2017
14 972,04
0,00
786,16
923,10
2 310,13
10 860,48
79,17
0,00
336,00
4 685,71
381,05
4 032,86
1 269,91
281 107,46
2 755,68
75 000,00
9 351,00
14 625,39
13 717,50
60,19
763,71
1 520,00
86,81
50,00
160 110,24
3 066,94
71 731,38
70 963,71
767,67
3 387,79
9 886,87
956,28
2 233,04
449,27

0,00

0,00

0

761 715,00

395 429,66

52

v%
49
0
39
37
66
99
20
0
17
94
19
45
42
60
46
50
21
73
91
9
45
61
6
17
71
88
34
51
1
38
90
27
60
22
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Celkové náklady za prvý polrok 2017 dosiahli sumu 395 429,66 €.
501 – spotreba materiálu – plnenie na 49 %, z toho:
-

sadenice – na túto položku bola vytvorená rezerva v roku 2016, preto je v tabuľke suma 0,-.
Z rezervy boli v roku 2017 nakúpené sadenice v sume 3 564,50 €,
PHM – pohonné hmoty,
DHM – krovinorez a GPS,
režijný materiál – bežná spotreba kancelárskych, hygienických potrieb, lesníckych potrieb,
základný materiál – kamenivo a rúry na lesné cesty a sklady dreva,
náhradné diely – do áut.

502 – spotreba energie – ide o preddavky na elektrickú energiu v priestoroch spoločnosti v BNV.
504 – predaný tovar – náklady na nákup dreva s cieľom jeho ďalšieho predaja. Tento nákladový účet
je prepojený s účtom 604 – tržby za tovar.
511 – opravy a údržba – servis dopravných prostriedkov.
512 - cestovné predstavuje z väčšej časti náklady, ktoré sú vynakladané na presun zamestnancov –
vedúcich lesných obvodov – po jednotlivých pracovných miestach v rámci ich lesného obvodu,
pričom na tieto presuny používajú súkromné autá, keďže spoločnosť nedisponuje toľkými
dopravnými prostriedkami.
512 – reprezentačné – boli čerpané na úrovni 42 %.
518 – služby – náklady na služby boli čerpané približne na polovicu, z toho:
-

-

nájomné za nebytové priestory – budova v BNV,
nájomné za lesy – bolo splatené vo výške 75 000,- € zo 150 000,- €,
pestovná činnosť – čistenie plôch po ťažbe, oplocovanie mladých lesných porastov, plecí rub
a výsek, prerezávky. Na túto položku bola v roku 2016 vytvorená rezerva, z ktorej sa tento
rok čerpalo vo výške 14 073,- €.
Náklady na uhadzovanie v prvom polroku 2017 boli vo výške 12 523,- € (vrátane rezervy
z roku 2016) a výnosy z uhádzaného dreva predaného ako kontajnerové boli vo výške
8 883,20 €. Náklady na uhadzovanie očistené od výnosov boli teda 3 639,80 €.
Celkové náklady na pestovateľskú činnosť teda predstavujú čiastku 23 424,- €.
preprava dreva – odberateľom a preprava cenných sortimentov z odvozných miest na
expedičný sklad,
terénne práce – úprava zvažníc, skladov dreva,
poplatky – úradné výpisy, poplatok za registráciu na doméne drevari.sk,
telefónne poplatky a internet – plnenie na 45 % predstavuje sumu 763,71 €,
reklama – 2 reklamné tabule v BNV a Dlhej Lúke, reklama na FB ONline Bardejov,
softvér – účtovný softvér MK-Soft,
školenia a rekvalifikácie – z tejto položky sa čerpalo 17 % finančných prostriedkov,
ťažba – najväčšia položka tejto kategórie bola čerpaná na 71 %, čo je vo finančnom vyjadrení
160 110,24 €,
ostatné – kosenie, parkovacia karta, audit, pracovná zdravotná služba,
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521 – 5 – celková cena práce – zahŕňa celkové mzdové náklady vrátane odvodov. K sume 767,67 €
(robotníci) je potrebné pripočítať 887,13 €. Ide o rezervu, ktorá bola vytvorená v roku 2016 ako
rezerva na vysádzanie stromčekov vlastnými pracovníkmi. Celková cena práce k 30. 6. 2017 pri
robotníkoch je teda 1 654,80 € a celková cena práce spolu je 72 618,51 €. Dlhodobí robotníci, ktorí
boli plánovaní v mzdách, sú zaúčtovaní v položkách pestovateľská činnosť a ťažba, keďže od začiatku
roka sú živnostníkmi. Preto je pri položke „Robotníci“ taký rozdiel medzi plánom a skutočnosťou.
Prakticky sa tento náklad len presunul na iné položky.
527 – zákonné sociálne náklady – lekárske prehliadky, stravné lístky, OOPP,
53x – dane a poplatky – daň z nehnuteľností, diaľničné známky, koncesionárske poplatky,
54x – iné náklady – poistenie, dary,
551 – odpisy – odpisy 2 automobilov a TZ budovy v BNV,
56x – finančné náklady – poplatky banke,

Výnosy
601
z toho

602
z toho
604
613
621
648
662

Názov účtu
Tržby
Drevo
Kontajnerové
Samovýroba
Čačina
Štiepka
Tržby z výrobných činností
doprava a nakladanie dreva
Tržby za tovar
Zmena stavu výrobkov
Aktivácia materiálu a tovaru
Ostatné výnosy z HČ
Úroky
Spolu

Schválený

Skutočnosť

rozpočet 2017
765 200,00
720 000,00
15 000,00
10 000,00
200,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
5 500,00
500,00
0,00
3,00
1,00

k 30. 6. 2017
443 664,43
412 741,17
8 883,20
1 845,50
0,00
20 194,56
3 405,42
3 405,42
5 435,38
-25 285,50
-595,00
1,48
0,00

776 204,00

426 626,21

Plnenie
v%
58
57
59
18
0
101
68
68
99
x
x
49
0
55

Tržby z predaja vlastného dreva sú na úrovni 443 664,43 €, čo predstavuje prekročenie plánu predaja
na rok 2017 o 8 %.
-

Drevo - drevo v celých dĺžkach,
Kontajnerové – zvyšky po ťažbe,
Samovýroba – výroba dreva samotnými odberateľmi – občanmi,
Čačina – jej predaj je naplánovaný na jeseň/zimu 2017,
Štiepka – výroba štiepky.
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-

Do tržieb z výrobných činností zahŕňame dopravu a nakladanie dreva odberateľom, ktorí
nemajú vlastnú dopravu alebo nemajú nákladné autá s mechanickou rukou.

Pri účte 604 – Tržby za tovar – ide o drevnú hmotu nakúpenú od iných dodávateľov za účelom jej
ďalšieho predaja.
Účty 613 a 621 majú záporný zostatok, keďže na týchto účtoch boli preúčtované úbytky dreva
a oplotkov zo skladu, ktoré boli na sklade k 31. 12. 2016.
Na účte 648 je naúčtovaná zľava zo stravných lístkov.
Úroky – 662 – kreditné úroky na bankovom účte.

INVESTÍCIE

2017
Rekonštrukcia lesných ciest
(zostatok z roku 2016)
Auto (montáž denného
svietenia)
Spolu

4 807,29
40,00
4 847,29

Nové investície na účtoch 042 boli v prvom polroku 2017 vo výške 40,- € - montáž denného svietenia
na automobile Opel Vivaro.

Schválený
rozpočet
2017

Skutočnosť

Plnenie

k 30. 6. 2017

v%

Rekapitulácia
Výnosy

776 204,00

426 626,21

55

Náklady

761 715,00

395 429,66

52

Zisk/Strata

14 489,00

31 196,55

215

Zisk pred zdanením k 30. 6. 2017 je vo výške 31 196,55 €.
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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
Nižná Voľa
Vyšná Voľa
Mokroluh
Zlaté
Tarnov
Lukavica
Richvald
Rokytov
Spolu

52,67
190,45
223,30
1 631,31
5 100,87
1 006,11
568,35
622,32
335,40
9 730,78

Katastrálne
rozloha v ha
územie
Bardejov
Lukavica
Vyšná Voľa
Nižná Voľa
Zlaté
Mokroluh
Rokytov
Tarnov
Richvald
Komárov
Spolu

1 756,4071
122,7749
48,6535
16,7430
386,8991
170,0127
53,4610
117,3556
92,1970
12,4413
2 776,9452

% podiel
63,25
4,42
1,75
0,60
13,93
6,12
1,93
4,23
3,32
0,45
100,00

Daň z nehnuteľností sa oproti roku 2016 nezvyšovala.

Tento materiál obsahuje 11 strán + titulnú stranu + stanovisko DR
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STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k Plneniu rozpočtu a hospodárskych
úloh a stavu v plnení investičného plánu k 30. 6. 2017 v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r .o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 2. 8. 2017 prerokovala správu „Plnenie rozpočtu
a hospodárskych úloh a stavu v plnení investičného plánu k 30. 6. 2017 v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.“
Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. dosiahla za prvý polrok
2017 priaznivý hospodársky výsledok vo výške 31 196,55 €.
- výnosy spoločnosti ........................................... 426 626,21 €
- náklady spoločnosti.......................................... 395 429,66 €
- zisk spoločnosti .................................................. 31 196,55 €

Po prerokovaní správy Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stavu v plnení
investičného plánu k 30. 6. 2017 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.“, Dozorná
rada spoločnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu Mesta Bardejova túto správu po
prerokovaní zobrať na vedomie.

V Bardejove dňa 2. 8. 2017
Slavomír Hudák
predseda DR

