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4 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 

1 ÚVOD 

1.1 História  

Mesto Banská Bystrica získalo svoj lesný majetok na základe výsadnej listiny kráľa 

Bélu IV. v roku 1255. Lesy boli mestom slobodne využívané do roku 1573, kedy boli 

Maximiliánovým baníckym poriadkom všetky lesy rezervované pre štátne baníctvo. 

Toto obdobie bolo mimoriadne nepriaznivé, pretože práve banskou činnosťou boli lesy 

do značnej miery zdevastované. O navrátenie lesov sa mesto súdilo so štátom až do 

roku 1869, kedy dostalo právo držby späť. Ďalšie zoštátnenie nasledovalo v roku 1950, 

čo súviselo s nástupom komunistického režimu. Posledné navrátenie majetku mestu 

Banská Bystrica bolo vykonané v roku 1993. 

 V roku 1995 vznikla spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., ktorá v sú-

časnosti hospodári na majetku na území 7 274 ha lesných pozemkov. Jej hlavným 

poslaním je „obhospodarovanie lesného majetku mesta Banská Bystrica s cieľom za-

chovať a zveľadiť zverený majetok pri dodržaní zásad trvalo udržateľného hospodáre-

nia“.  

 Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 13 pracovníkov na plný pracovný úväzok. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ (od roku 2007 Ing. Blažej Možucha). 

Vlastní zamestnanci sú technicko-hospodárskymi pracovníkmi, všetky výrobné čin-

nosti sa vykonávajú dodávateľským spôsobom na základe Zmlúv o dielo. Valným zhro-

maždením spoločnosti je primátor mesta Banská Bystrica, kontrolným orgánom 

päťčlenná dozorná rada. 

1.2 Predmet  činnosti 

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú: 

➢ poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodár-

skych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie alebo predaj 

➢ pilčícke práce 

➢ približovanie dreva 

➢ zemné práce v rozsahu voľnej živnosti 

➢ kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živ-

nosti 

➢ kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľ-

nej živnosti 

➢ sprostredkovanie obchodu 

➢ poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti 

➢ viazanie kvetov, kytíc, výroba drobných upomienkových predmetov, darčekov a by-

tových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti 

➢ údržba a zriaďovanie lesoparku 

➢ tvorba a údržba mestskej zelene 

➢ výkon práva poľovníctva 
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➢ prenájom bytov, nebytových priestorov a pozemkov s poskytovaním doplnkových 

služieb - upratovacie práce 

➢ výkon činnosti odborného lesného hospodára 

➢ poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

➢ poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

➢ organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

1.3 Štatutárne orgány spoločnosti  

➢ Valné zhromaždenie: MUDr. Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica vo 

výkone pôsobnosti VZ 

➢ Konateľ spoločnosti: Ing. Blažej Možucha 

➢ Dozorná rada: 

  predseda dozornej rady:  

   Ing. Milan Lichý 

  členovia dozornej rady: 

   Ľubomír Motyčka 

   MUDr. Jozef Baláž 

   Mgr. Radovan Ocharovich 

   Ing. Martin Turčan 

1.4 Štruktúra spoločníkov 

Mesto Banská Bystrica – jediný spoločník so 100 % hlasovacím právom a 100 % po-

dielom na základnom imaní. 

1.5 Informácie o zamestnancoch 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2020: 13 

 

Lesy mesta Banská Bystrica – panoramatický snímok z dronu 



 

6 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 

 

2.1 Pestovná činnosť 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v roku 2020 vynaložili náklady na pestovnú činnosť 

vo výške 74 728 EUR, z čoho do nákladov v roku 2020 bolo započítaných 33 950 EUR 

a 40 778 EUR bolo použitých zo zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vytvorenú 

v roku 2013. Oproti plánovaným nákladom 86 182 EUR tak došlo k finančnej úspore 

11 454 EUR. K znižovaniu nákladov došlo jednak podporou obnovy porastov prirodze-

nou obnovou, ktorú bola v roku 2020 dosiahnutá na ploche odkrytej ťažbou 19,17 ha 

na úrovni 82 %. Ďalšia finančná úspora bola dosiahnutá po vzájomnej dohode s dodá-

vateľmi pri úpravách tarifov na pestovnú činnosť z dôvodu nestabilnej situácie počas 

pandémie COVID-19.  

Obnova lesa 

Predstavuje umelé zalesňovanie (prvé a opakované) a prirodzené zmladenie. 

 V roku 2020 bolo zalesnených spolu 5,86 ha holín (3,88 ha prvé zalesnenie a 

1,98 ha opakované zalesnenie) pri nákladoch 11 343 EUR.  

 V roku 2020 bolo v rámci Lesnej hospodárskej evidencie zaevidované prirodzené 

zmladenie na ploche 10,56 ha. 

 

    
Jarné zalesňovanie v roku 2020 
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Uhadzovanie haluziny  

Činnosť ktorá pripravuje plochy na zalesňovanie a uvoľňuje prirodzené zmladenie od 

haluziny po ťažbe. Priemerné náklady sa pohybujú v závislosti od množstva vyťaže-

ného dreva a tiež na základe toho, či sa haluzina páli. Ide o finančne náročnú činnosť, 

na ktorú sa spoločnosť snaží znížiť náklady už v procese ťažby voľbou vhodnej tech-

nológie (smerová stínka do stojacej hory), čím sa znižuje podiel uhradzovanej haluziny 

a tým aj celkové náklady. Ihličnatá haluzina sa musí páliť z dôvodu ochrany proti pod-

kôrnemu hmyzu.  

 Pokiaľ to terénne podmienky dovoľujú, časť haluziny po ťažbe si môžu miestni 

obyvatelia vychystať ako samovýrobu, ktorú potom používajú ako palivové drevo. Aj 

týmto spôsobom sa znižujú náklady na túto činnosť. V roku 2020 bolo takto uhodených 

a vychystaných 9,46 ha a zisk za predaj samovýroby s uhadzovaním haluziny bol vo 

výške 3 019 EUR. 

 Celkom sa v roku 2020 spolu uhodilo 18,68 ha odkrytých plôch po ťažbe. Náklady 

predstavujú 14 439 EUR, čo predstavuje 96 % z ročného plánu.  

 

zaplatené  

dodávateľom 

5394m3 9,22 ha 14 439 EUR náklady 

uhodené  

samovýrobou 

805 prm 

805*0,54 = 435m3 

9,46 ha 3 019 EUR bez DPH 

tržby za predaj 
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Ochrana mladých lesných porastov vyžínaním 

Ovplyvňuje rastové podmienky najmladších porastov zhruba do veku 10 rokov od od-

krytia holiny. Vykonáva sa v porastoch s najväčším zaburinením a zarastených černi-

cou. 

 Objem prác vo výkone vyžínanie bol na výmere 11,07 ha mladých lesných po-

rastov vo výške 3 658 EUR, čo predstavuje 41 % z ročného plánu. Šetrenie v objeme 

až 59 % bolo najmä v súvislosti s klimatickými podmienkami v roku 2020 a hlavne 

extrémne suchým jarným obdobím. 

 

    
Prirodzená obnova lesných porastov 

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri 

Vykonáva sa v porastoch do veku približne 15 rokov od odkrytia holiny. Značne ovplyv-

ňuje kvalitu budúcich porastov – hniloba, netvárny kmeň a pod. Najviac sú poškodzo-

vané porasty z umelého zalesňovania a s veľkým podielom drevín jedľa, jaseň a javor 

z prirodzeného zmladenia. Aplikuje sa hlavne chemická ochranu repelentami (Cerva-

col), ako aj ochrana mechanická s použitím ovčej vlny. Celkovo bola v roku 2020  vy-

konaná ochrana MLP proti zveri na výmere 36,01 ha pri nákladoch 10 712 EUR, čo 

predstavuje 98 % z ročného plánu.  
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 Výchova mladých lesných porastov (MLP) 

Vykonáva sa v porastoch vo veku približne 

od 10 do 25 roku po odkrytí plochy. Zahŕňa 

nasledovné činnosti: plecie ruby, čistky, pre-

rezávky, tvarový orez (nazývané súhrnne 

prečistky). 

 Množstvá čistiek a prerezávok sú od-

poručené v PSoL a  v roku 2020 bolo vyko-

nané 127,95 ha. Plecie ruby sa vykonávajú 

podľa rozhodnutia lesného hospodára na 

základe potreby porastu a v roku 2020 bolo 

zrealizovaných  4,00 ha. 

 Na priemerné náklady a zároveň kva-

litu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu 

prečistiek a plecích rubov. Priemerné ná-

klady v roku 2020 predstavovali 201 

EUR/ha. Spolu boli realizované prečistky a 

plecie ruby v objeme 131,95 ha, čo predsta-

vuje     106 % z ročného plánu. Celkové ná-

klady predstavovali 26 561 EUR, čo je na-

výšenie o 6 %  voči pôvodnému plánu. Vy-

konanie prác nad rámec plánu však bude 

znamenať úsporu v ďalších rokoch platnosti 

PSoL.  

 

Objem vykonaných prác vo výchove MLP podľa dodávateľov 

Dodávateľ plocha v ha 

Záslavová Andrea 5,50 

Nosál Miroslav 4,95 

Pošta Milan 11,28 

Valent Marek 106,56 

Butko 1,51 

Balážová Miroslava 2,15 

Celkom 131,95 

Ochrana lesa 

Činnosť zabezpečujúca zdravotný stav porastov zhruba po 15 roku veku porastu. Naj-

väčší podiel nákladov tvoria materiálové náklady. Pri hmyzích škodcoch je to nákup 

feromónových atraktantov a feromónových lapačov. V roku 2020 bolo nakúpených 220 

ks atraktantov PCIT po 7,53 EUR za kus (spolu 1 656 EUR) a boli vyrobené rámy na 

feromónové lapače v hodnote 144 EUR. V rámci šetrenia nákladov na túto činnosť 

kontrolu lapačov realizujú technicko-hospodárski pracovníci Mestských lesov Banská 

Bystrica s.r.o. (v minulosti sa vykonávalo dodávateľský). 

Krúžkovanie košatých stromov v prečistkách 
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 V roku 2020 bola v rámci výkonu vykonaná asanácia dreva po kalamitách v ob-

jeme 614 EUR a vykonaný postrek drevnej hmoty ohrozujúcej z dôvodu šírenia pod-

kôrného hmyzu insekticídmi v objeme 181 EUR. 

 Celkové náklady na výkony v kategórii ochrana lesa boli vo výške 2 676 EUR, čo 

je 43 % z celkovo plánovaného objemu. 

Ostatné pestovné práce 

Činnosti spojené s vyznačovaním ťažieb, priesekov, hraníc lesných porastov, vlastníc-

kej hranice, plnenie a údržba snehových jám.  

Práce sú odmeňované hodinovou tarifou podľa skutočne odpracovaných hodín. 

Čerpané 4 797 EUR, čo predstavuje 81  % z ročného plánu. 

 

Celkove plánované náklady  v pestovnej činnosti na rok 2020 boli vo výške 86 

182 EUR, skutočné náklady boli vo výške  74 727 EUR, t. j. 87 % z plánovaných 

ročných nákladov. 

Lesopark Urpín, Laskomer 

V lesoparkoch bola priebežne podľa potrieb realizovaná údržba chodníkov (odstráne-

nie stromov ohrozujúcich návštevníkov, prekopanie zosuvov a pod.). V roku 2020 boli 

začaté práce na novom náučnom chodníku Laskomer a začalo sa z rekonštrukciou 

altánkov v dolinách Hámorská a Biela Hlina.  

Náklady na lesopark Urpín a Laskomer: údržba chodníkov: 518 EUR, budovanie ná-

učného chodníka Laskomer: 4 292 EUR, spolu: 4 810 EUR. 

 

 

Budovanie náučného chodníka v Laskomeri 



 

Výročná správa 2020                                       11 

Rozbor pestovnej činnosti za rok 2020 

  

2.2 Ťažbová činnosť 

Ťažbová činnosť sa realizuje najmä komplexnou technológiou , t. j. preberaním dreva 

na odvoznom mieste od komplexných ťažbových skupín. Sklon terénu z celkovej vý-

mery je nasledovný: sklon 0-20 %  je 1 %, sklon 21-40 % je 9 %, sklon  41-50 % je 18 

% a sklon nad 51 % je 72 %.  

 Lanovkové terény sú definované od 40 % sklonu terénu na hor, to znamená že 

na Mestskách lesoch  Banská Bystrica s.r.o. je 90 % z výmery lesov lanovkových te-

rénov, kde sa používajú finančne  nákladné technológie – lanové systémy, kombinácie 

traktor + kone.  

  

    
Využívanie koní pri približovaní drevnej hmoty 

ROK

VÝKON čísel. množ- priem. náklady množ- priem. náklady množ- priem. náklady množ- priem. náklady

kód stvo náklady celkom stvo náklady celkom stvo náklady celkom stvo náklady celkom

výkon ha €/t.j. € ha/km €/t.j. € ha €/t.j. € %  % % 

OBNOVA LESA 1011 6,06 1849 11202 5,86 1936 11342,83 -0,20 87 141 96,7 104,7 101,3

PRIRODZENÉ ZMLADENIE 10 10,56 0,56 0 0 105,6

PRÍPRAVA PODY 1012 500 0 0 0,00 0 -500

UHADZOVANIE 1015 15000 18,68 773 14438,83 18,68 773 -561 96,3

VYŽÍNANIE MLP 1017 30 300 9000 11,07 330 3657,5 -18,93 30 -5 343 40,6

OPLOCOVANIE 1018 0 0,00 0 0,00 0 0 0,0

OCHRANA MLP 1019 40 273 10900 36,01 297 10712 -3,99 25 -188 90,0 109,2 98,3

VÝCHOVA MLP 1020 125 200 25000 131,95 201 26561,38 6,95 1 1 561 105,6 100,6 106,2

OCHRANA LESA 1028 6180 2676,05 -3 504 43,3

VYVETVOVANIE 1035

OS.PEST.PRÁCE 1039 5900 4796,8 -1 103 81,3

PESTOVANIE LESA 83682 74185,39 -9 497 88,7

LESNÉ ŠKOLKY 1222

Ostatné PVC 1078 24

DR.LES.VÝROBA 1231 500 -500 0,0

LESOPARK 1060 2000 518,4 -1 482 25,9

Zber semena 1211 0 0

OST.PEST.ČINNOSTI 2 500 542,4 -1 958 21,7

0

PESTOVNÁ ČINNOSŤ 86 182 74727,79 -11 454 86,7

 % plnenia 2020 plán na rok 2020  plnenia  2020 plnenie rok 2020 rozdiel
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 Plán ťažby na rok 2020 bol 30 000 m3. Celkom zrealizované bolo 25 692 m3, čo 

predstavuje  86 % z celkovej plánovanej ročnej ťažby. V ťažbovej činnosti naplánované 

priemerné náklady na m3 boli vo výške 22 EUR/m3, skutočné náklady boli vo výške 

20,56 EUR/m3. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu s drevom v roku 2020 z dô-

vodu pandémie COVID-19  je tak šetrenie v súvislosti s celkovým 10-ročným plánom 

pozitívnym krokom a dáva predpoklady pre priaznivé ekonomické hospodárenie v 

ďalšom období. 

 V roku 2019 bola spracovaná náhodná ťažba 4 404 m3, čo predstavuje 17,14 % 

z celkovej ťažby. 

Desaťročný predpis ťažby podľa PSoL na roky 2019 – 2028 predstavuje 289 204 m3, 

(za LC Mestské lesy Banská Bystrica – Harmanec 136 971  m3 a za LC Banská Bys-

trica 152 233 m3). Od začiatku platnosti PSoL bolo vyťažených 52 066 m3, čo je za dva 

roky plnenie 10-ročného etátu na 18 %. Aj na základe tohto ukazovateľa je vidieť, že 

Mestské lesy Banská Bystrica nijako neprekračujú ťažbové možností, naopak, každý 

rok sa ťažbové možností šetria na úrovni približne 1 %, t. j.  2 800 m3. 

 

Prehľad ťažby v roku 2020 

  plocha ihlič. list. SPOLU 

VÚ do 50 r. 31,38 336,86 200,77 537,63 

VÚ nad 50 r. 105,96 945,61 2943,33 3888,94 

obnovná   5783,07 11078,72 16861,79 

úmyselná spolu   7065,54 14222,82 21288,36 

Náhodná   1042,46 3361,16 4403,62 

CELKOM 137,34 8108,00 17583,98 25691,98 

 

Ťažba v roku 2020 podľa dodávateľov 

pracovník množstvo m3 

Stankoviansky                    1 853  

Kurák V.                    2 922  

Giertl                    3 129  

DR Drevo                    5 505  

Kurak J.                       741  

Oravec M.                    2 540  

Kekelák V.                       293  

JK DREV                    3 378  

Pientak                    2 053  

Valent M.                       216  

KKŤAŽBY                    2 630  

Šingler                       266  

iné                       166  

Spolu                                               25 692  
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2.3 Vyhodnotenie plnenia úloh podľa PSoL na roky 2019 - 2028  

Plnenie za Lesný celok Mestské lesy Banská Bystrica - Harmanec 

Bilancia prečistiek a výchovnej ťažby k 31.12.2020: 

 

 

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 24,09  %.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 
v porastoch do 50 rokov na 19,01 % a nad 50 rokov na 14,08 %.  

Bilancia ťažby k 31.12.2020 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom:  

Plnenie výkonu ťažba je za LC 18,01 %. 
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Plnenie za Lesný celok Banská Bystrica 

Bilancia prečistiek a výchovnej ťažby k 31.12.2020 

 

 

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 9,9 %.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 
v porastoch do 50 rokov na 0,74 % a nad 50 rokov na 21,52 %.  

 

Bilancia ťažby k 31.12.2020 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom:   

Plnenie výkonu ťažba je za LC 18 %. 
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Celkom plnenie za Mestské lesy Banská Bystrica (obidva lesné celky) 

 

Bilancia výchovy k 31.12.2020 

 

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 16,12 %.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 
v porastoch do 50 rokov na 11,42 % a nad 50 rokov na 18,64 % v ha.  

 

Bilancia ťažby k 31.12.2020 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom za Mestské lesy Banská Bystrica:   

Plnenie výkonu ťažba je za LC 18 %. 



 

16 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 
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Spracovaná náhodná ťažba podľa druhu škodlivého činiteľa v roku 
2020 

Náhodná ťažba v roku 2020 predstavuje spolu 4 404 m3, čo je 17,14 % z celkovej 
ťažby. Najväčší podiel na náhodných ťažbách spôsobujú hubové ochorenia na jase-
ňoch. 

 

Prehľad náhodnej ťažby podľa škodlivého činiteľa 

Druh škodlivého činiteľa objem v m3 % 

Huby 2134,83 48 

Podkôrny hmyz 388,71 9 

Sneh 726,39 16 

Vietor 1153,69 26 

SPOLU 4403,62 100 
 

 

 

Spracovanie kalamitného dreva 
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2.4 Ujmy za obmedzenia bežného hospodárenia 

Na základe podaných žiadostí Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. o priznanie ná-

hrad za obmedzenia bežného obhospodarovania boli v roku 2020 Okresným úradom 

Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, priznané nasledujúce 

ujmy: 

➢ Náhrada za obmedzenie, ktoré vzniklo nepovolením bežného obhospodarova-

nia lesných pozemkov postihnutých biotickými činiteľmi, najmä vetrom, na LC 

ML Banská Bystrica – Harmanec, v období platnosti Programu starostlivosti 

o lesy platného na roky 2019 – 2028, vo výške 184 126,90 EUR. 

➢ Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v Národnej prírodnej re-

zervácii (NPR) Svrčinník, NPR Hatmanecká tisina a Prírodnej rezervácii Hlboký 

jarok a na vybranom území so zákazom ťažby na základe rozhodnutia Okres-

ného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie o celko-

vej výmere 434,26 ha, vo výške113 230,94 EUR. 

 

 

Zápoj v lesnom poraste obhospodarovanom prírode blízkymi spôsobmi 

2.5 Priame platby v opatrení lesnícko-environmentálne platby 

V roku 2020 bola Poľnohospodárskou platobnou agentúrou schválená žiadosť o po-

skytnutie platby na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov 

v chránených vtáčích územiach na ploche 979,18 ha a ku koncu roka 2020 bola vyp-

latená čiastka 41 146,36 EUR. 
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2.6 Rekonštrukcie ciest 

V rámci PRV 2014 – 2020 boli podpísané s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou 

(PPA) zmluvy na realizáciu  projektov na rekonštrukciu LC Hančky – Krupné Uhlisko 

a Šípovo – Harmančok, a na výstavbu LC Hančky – Krupné Uhlisko. Rekonštrukcie 

uvedených lesných ciest boli ukončené v roku  2019. V roku 2020 vykonala PPA kon-

troly realizácie projektov, na základe ktorých bolo konštatované, že finančné pro-

striedky boli vynaložené oprávnene.  

 
Financovanie rekonštrukcií lesných ciest:      

Celkové oprávnené výdavky na projekt  100 197 997,43 EUR 

Požadovaná výška finančného príspevku 80 158 397,94 EUR 

Vlastné zdroje  20 39 599,49 EUR 

 

2.7 Ďalšie aktivity 

➢ Dňa 14. 1. 2020 sa uskutočnil v priestoroch historickej radnici mesta Banská 

Bystrica slávnostný program pri príležitosti osláv 25. výročia založenia spoloč-

nosti Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Počas programu boli ocenení viacerí 

bývalí zamestnanci, dodávatelia prác a ľudia, ktorí sa počas tohto obdobia vý-

znamnejším spôsobom zaslúžili o rozvoj spoločnosti. 

➢ Viaceré aktivity v jarnom období boli poznačené a znemožnené v súvislosti s 

opatreniami pre pandémiu COVID-19. Mestské lesy sa aj v tomto období anga-

žovali napr. pri osadení veľkonočnej brezy na námestí SNP, stavaní májov 

v Sásovej a Námestí SNP, prezentácii jarného zalesňovania na mestských le-

soch v televízii RTVS a iných digitálnych i printových médiách. Počas jarného 

obdobia zaznamenali banskobystrické lesy enormný nárast turistickej návštev-

nosti, z tohto dôvodu boli vykonávané zamestnancami nepretržité hliadky za-

merané najmä na protipožiarnú ochranu.  

➢ V spolupráci s Mestskými lesmi, Štátnou ochranou prí-

rody, ZAaRES-om, UMB Banská Bystrica a dobrovoľníkmi 

zorganizovalo v septembri brigádu za účelom ničenia in-

váznej rastliny zlatobyľ. Vďaka spoločnej akcii sa podarilo 

odstrániť zlatobyľ na viacerých lokalitách v Laskomerskej 

doline. Za Mestské lesy sa zúčastnili brigády viacerí za-

mestnanci i dodávatelia prác.  

➢ Slovenská lesnícka komora zorganizovala v septembri 

odbornú exkurziu do lesov Švajčiarska. Táto krajina ne-

patrí medzi svetovú špičku len v oblasti bankovníctva, ale 

aj lesníctva, preto sú informácie o hospodárení v ich Odstraňovanie zlatobyle 
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lesoch pre nás veľmi hodnotné. Za spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica 

sa exkurzie zúčastnil hlavný inžinier Jozef Jankov. 

➢ Na pôde Mestských lesov Banská Bystrica, v lokalite Breziny pri obci Kordíky, 

sa konala v septembri prezentácia lesnej techniky, ktorú organizovala firma Sit-

trans s.r.o. Pre prírode blízke pestovanie lesov sú dôležité aj nové, ekologickej-

šie a k prírode šetrnejšie stroje, aj preto mestské lesy túto akciu podporili. 

➢ V Záhrade – Centre nezávislej kultúry sa dňa 23.9.2020 konala diskusia na 

tému „Lesy pre ľudí“, v ktorej hlavní diskutéri boli riaditeľ Mestských lesov Bra-

tislava Matej Dobšovič, riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody WWF 

Miroslava Plaassmann, zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Stredné Slovensko Jirka Pěč a hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica 

Jozef Jankov. Názory na hospodárenie v lesoch sú veľmi rôzne najmä v laickej 

verejnosti, aj preto sa zástupca Mestských lesov Banská Bystrica snažil disku-

tujúcich ubezpečiť, že sa starajú o im zverené lesy prírode blízkymi a trvalo 

udržateľnými spôsobmi. 

➢ Hospodárenie v lesoch mesta Banská Bystrica je vysoko hodnotené v odbor-

ných lesníckych kruhoch. Aj preto viaceré organizácie usporadúvajú v našich 

lesoch odborné exkurzie a terénne semináre na tému „Prírode blízke hospodá-

renie v lesoch“. Malo sa tak udiať aj v dvoch termínoch v mesiaci september a 

október tento rok, v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. Aj 

keď o akcie bol veľký záujem, opatrenia v súvislosti so šírením sa COVID-19 

donútili organizátorov ich preložiť. K exkurziám však bol pripravený nový textový 

a obrázkový sprievodca, taktiež je pripravená exkurzná trasa a do budúcna  sú 

mestské lesy pripravené na spoluorganizovanie podobných akcií aj vo väčšom 

rozsahu.  

 

Pozvánka na seminár o prírode blízkom obhospodarovaní lesov 

 

➢ Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúkala v roku 2020 základ-

ným a materským školám v Banskej Bystrici a užšom okolí služby v oblasti les-

nej pedagogiky. O aktivitách súvisiacich s lesnou pedagogikou pripravila spo-

ločnosť informačný letáčik, ktorý bol zverejnený na sociálnych sieťach, oficiálnej 

stránke spoločnosti a bol rozposlaný do materských a základných škôl v 
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banskobystrickom regióne. Vyučovanie v roku 2020 bolo významným spôso-

bom poznačené koronakrízou, zamestnanci sa však s viacerými vzdelávacími 

inštitúciami dohodli na ďalšej užšej spolupráci v oblasti lesnej pedagogiky ihneď 

po ukončení pandémie.  

➢  

 

Letáčik o ponuke lesnej pedagogiky 

 

➢ V spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene sa Mestské lesy Ban-

ská Bystrica s.r.o. ako partner zapojili do projektu Prebudova na prírode blízke 

hospodárenie ako nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy. Hlavným cieľom 

projektu je transfer a implementácia nových poznatkov a inovácii v oblasti zis-

ťovania stavu lesa, plánovania a praktických postupov manažmentu lesov pri 

prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch. Projekt  je zameraný na 

zvýšenie druhovej pestrosti drevín, zabezpečenie heterogénnej výstavby po-

rastu, a nahrádzanie porastov s vysokým rizikom poškodenia. Realizácia pro-

jektu, okrem zavádzania inovácii do prvovýroby, slúži aj ako adaptačné opatre-

nie ku klimatickej zmene. 
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➢ Mestské lesy Banská Bystrica sa zapojili do projektu mesta Banská Bystrica v 

rámci navrhovaných  opatrení na zmenu klímy pre mesto Banská  na výzvu 

Programu SK-Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý 

podporuje Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 

– 2021 a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Príspevkom Mestských 

lesov pri redukcii CO2 je zachovanie (nevyťaženie) 4000 m3 drevnej hmoty.  Pre 

lesné porasty v ktorých sa nebude realizovať  ťažbový zásah po dobu záväzku 

pre projekt  bol vypracovaný Program starostlivosti o les (PSoL)  pre LC Banská 

Bystrica na roky 2019 – 2028. 

➢ V roku 2020 pokračovala spolupráca Mestských lesov Banská Bystrica ako 

partnera projektu TestPESLes realizovaného Národným lesníckym centrom vo 

Zvolene a Technickou univerzitou vo Zvolene. Cieľom je testovanie nových po-

litík a podnikateľských modelov na zabezpečenie vybraných ekosystémových 

služieb lesa. 

2.8 Poľovníctvo 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v roku 2020 poľovali v poľovnom revíri Mesta Ban-

ská Bystrica na výmere  7.187,73 ha.  

 25.10.2016 končila Zmluva o nájme poľovného revíru uzatvorená medzi Mestom 

Banská Bystrica a Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o.  Dňom 25.10.2016 bola zá-

roveň uzatvorená nová zmluva o užívaní spoločného Poľovného revíru Mesta Banská 

Bystrica na obdobie15 rokov, pričom nájom bol navýšený na 2,56,-€/ha za lesné po-

zemky z pôvodných 1,14,-€/ha. 

  

Schválený plán chovu a lovu v poľovnom revíri Mesta Banská Bystrica pre rok 2020 

bol nasledovný: 

 jelenia srnčia diviačia 

 celkom jelene celkom srnce  

plán 101 16 21 7 76 

skutočnosť 102 16 24 7 76 

z toho úhyn 36 0 17 0 0 

 

 Úhyny u jelenej zveri boli spôsobené vlkmi, u srnčej to bolo prevažne strhnutie 

od rysov a čiastočne zrazenie motorovými vozidlami.  

 V tejto poľovníckej sezóne bol evidentný pokles stavov diviačej zveri. Aj keď v na-

šom regióne nebol zaznamenaný výskyt AMO a bolo možné loviť diviačiu zver počas 

celej poľovníckej sezóny, pre nízke stavy diviačej zveri nebolo možné uloviť viac divia-

kov.  

 Okrem poľovnej zveri bolo v r. 2020 ulovených 96 ks líšok, 2 ks sojky škriekavej 

a 6 jazvecov.  

 Na výkone práva poľovníctva sa podieľalo 66 poľovníkov. Zverina bola predaná 

poľovníkom. 
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 V roku 2020 sme pokosili 16 ha horských lúk, napĺňali 126 soľníkov kamennou 

soľou a 42 senníkov objemovým krmivom. Na lúkach Lungárová, a Hanzelovská bola 

vykonaná aj druhá kosba. 

 Zakúpili sme a doviezli do revíru 12 ton cukrovej  repy, 20 ton ovsa, 24 ton ze-

miakov a mrkvy.  

 

  

  

 

Náklady na poľovníctvo za rok 2020: 

materiál 3.860,00 € 

členské SPK 1.231,00 € 

nájomné 17.365,00 € 

ostatné služby 9.269,00 € 

spolu 31.725,00 € 
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Výnosy za poľovníctvo za rok 2020: 

predaj členom   7.788,00 € 

poplatkový odstrel  3.442,00 € 

iné príjmy                 29.253,00 € 

spolu                 40.483,00 € 

 

Hospodársky výsledok:     + 8.758,00 € 

 Z trofejovej zveri bolo ulovených 5 medailových jeleňov a 1 medailový diviak. 

U srnčej zveri, hlavne z dôvodu vysokého tlaku predátorov (rys) a vytláčania jeleňou 

zverou, sa medailová kvalita trofejí nedá dosiahnuť.  

Ostatné činnosti v rámci poľovníctva 

 V roku 2020 sme brigádnicky vyčistili 8 kilometrov poľovníckych chodníkov, sfré-

zovali sme pôdnou frézou a podsiali trávnou zmeskou pre prežúvavú raticovú zver 

0,60 ha zarastených lúk. 

 

Výsledkom dobrej starostlivosti o zver sú medailové jelene a kvalitný genofond 



 

Výročná správa 2020                                       25 

2.9 Odbyt drevnej hmoty 

Dodávky z OM 

 V roku 2020 boli realizované dodávky z OM priamo odberateľom  vo výške 62 

m3, oproti plánu 80 m3. (Jedná sa odvoz dreva zamestnancom v rámci deputátnych 

nárokov). Ďalšie dodávky z OM vo výške 3375 m3 (fy ID Trans, Maják, Luteus SK, LB 

Drevex, Violin Maple, Scoobeen, ďalší drobní odberatelia, obyvatelia susedných obcí) 

nie sú zahrnuté v odvoze z odvozného miesta, pretože firme nevznikajú žiadne ná-

klady. Odvoz z ES odberateľom ide na náklady odberateľov. 

Dodávky na expedičnom sklade 

Dodávky z ES boli v roku 2020 vo výške 21 560 m3. Pri dodávkach na ES dochádza         

k lepšej sortimentácii dreva, ďalej väčšina odberateľov podmieňuje dodávky dreva ka-

miónmi po jednotlivých sortimentoch. Na našich odvozných miestach nie je možnosť 

manipulácie dreva na väčšie množstvo sortimentov a nie sú prístupné pre kamiónovú 

dopravu a nadôvažok kamióny by museli byť nakladané nákladným autom s hydrau-

lickou rukou, čím by došlo k navýšeniu nákladov. Dodávky na ES sa realizujú skoro na 

90 % v dĺžkach, kde potom dochádza k manipulácii a triedeniu drevnej hmoty na jed-

notlivé sortimenty a dreviny.  Odvoz z ES si zabezpečujú odberatelia sami (určité 

množstvo dodávok do Slovwood-u  RK vagónovali ML BB na vlastné náklady za vyššiu 

nákupnú cenu).   

Plán dodávok 

Dodávky dreva v roku 2020 boli  ovplyvnené  novým PSoL platným na roky  2019 -

2028 kde je plánovaný ročný etát vo výške cca 27 500 – 28 000 m3. V roku 2020 sme 

danú výšku ťažby neprekročili (25 692m3), čo je pozitívne v prípade kalamít, kedy 

môže dôjsť k navýšeniu ťažby, ale celková výška ťažby na 10 rokov sa neprekročí. 

V dôsledku toho došlo  v roku 2020 k zníženiu plánovaných dodávok z 26 000m3 na 

24996 m3. 

 Situácia na trhu s drevom v roku 2020 sa zhoršovala – začali sa prejavovať dô-

sledky celosvetovej pandémie COVID 19 – odberatelia mali pozastavený odbyt svojich 

výrobkov, náš hlavný odberateľ list. vlákniny – Slovwood Ružomberok mal plné sklady 

a viazli plynulé dodávky a navyše oproti roku 2019 znížil nákupné ceny list. vlákniny 

o 15 % . 

 Ostal problém v prebytku ihličnatej hmoty u Lesov SR, ako aj v susedných kraji-

nách (ČR) týkalo sa to hlavne ihl. vlákniny kde ceny dosiahli 20 ročné minimá, v do-

dávkach  listnatej guľatiny buk a javor, kde ceny stagnovali, priaznivejšia situácia je 

u jaseňa, kde cena je vyššia ako u javora, čo pretrváva cca 6 rokov. Koncom roku 

došlo k miernemu oživeniu na trhu s drevnou hmotou , čím sme prekročili plánované 

speňaženie 48 €/m3 o 2 €/m3 (50,13 €), ale aj tak je to pokles o cca 10% oproti roku 

2019, čo vzhľadom na chaotický vývoj ekonomiky v roku 2020 je ešte priaznivý výsle-

dok. 
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Na rok 2021 predpokladáme  vývoj  priemerného speňaženie na úrovni roku 2020 

z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVIDu-19. 

Plán a skutočnosť výroby sortimentov a tržieb v roku 2020 

    

Ročný 
plán 
2020     

Skutoč-
nosť  2020   

Trieda m3 €/m3 € m3 €/m3 € 

I. tr. sm, jd             

II. tr. sm, jd,smc     0 0 0,00 0 

I. a II. tr. spolu 0 0,00 0 0 0,00 0 

III. tr. sm, jd 4500 62,00 279000 4280 63,95 273700 

III. tr. smc, bo 100 53,00 5300 141 74,54 10510 

III. tr. spolu 4600 62,00 284300 4421 64,29 284210 

Vláknina sm, jd 3000 25,00 75000 3356 25,39 85205 

Vláknina smc, bo 300 33,00 10000 274 33,43 9159 

Vláknina spolu 3300 33,00 85000 3630 34,58 94364 

Žrde ihlič. 0 0,00 0       

Palivo ihlič. 100 25,00 2500 120 18,25 2190 

Ihlič. Spolu 8000 46,00 371800 8171 46,57 380764 

I. tr.bk,jv,js 10 500,00 5000 18 580,44 10448 

II. tr. bk,jv,js 20 180,00 3600 20 203,00 4060 

I. a II. tr. spolu 30 287,00 8600 38 381,80 14508 

III. tr. bk 4000 63,00 252000 3382 63,28 214027 

III. tr. jv 150 90,00 13800 65 92,80 6032 

III. tr. js 420 90,00 38640 910 92,36 84052 
III. tr. ostatné 
listnaté 50 60,00 3000 8 60,88 487 

III. tr. spolu 4770 64,00 307440 4365 69,78 304598 

Vláknina list. 13000 44,00 572000 12266 44,53 546159 

Palivo list. 200 40,00 8000 156 44,46 6936 

List. spolu 18000 50,00 896040 16825 51,84 872201 

CELKOM 26000 48,00 1267840 24996 50,13 1252965 
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Priemerné speňaženie dreva  Mestských lesov Banská Bystrica (ML) a porovnanie so 

štátnymi lesmi (ŠL) v rokoch 1996 - 2020 

 

 

2.10 Opravy a údržby ciest a zvážnic 

V roku 2020 sme údržby ciest a zvážnic prevádzali v troch základných skupinách: 

a/  zimná údržba - posyp – Danko, Snopy s.r.o., 

                            - pluhovanie – Seman, KTW Agro s.r.o. 

                            - materiál - BBRSC 

 Zimná údržba 2019/2020 nás stála cca 3 500,-€  aj s posypovým materiálom.     

b/ mechanizovaná údržba -  dovoz štrku (makadam), úprava priepustov JCB a ich 

zakladanie, rozsiahlejšie úpravy  rigolov JCB a rozsiahlejšie úpravy  a stavba nových 

sa neprevádzali. 

 Odstraňujú sa škody spôsobené počasím (lokálne povodne) a prevádzkou tak, 

aby sa zabezpečila prejazdnosť ciest. Tieto výkony prevádzajú firmy  BIELOSTAV, 

Seman Maroš. 

c/ manuálna údržba - údržba prevádzaná ručne - ide o čistenie, opravu odrážok,  od-

hadzovanie skál,  vypiľovanie  konárov zasahujúcich do cesty,  odrážanie vody z ciest,  

zasýpanie a zakopávanie menších koľají, oprava závor, výroba profilov na odrážky - 

fy Snopy, Balážová, Ťažký, Dian, Nehyba. 
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      Pri výbere dodávateľov sa uprednostňujú dodávatelia s praxou pri údržbe lesných 

ciest ako aj s operatívnosťou (Bielostav).  

2.11 Budovy 

V roku 2020 sme prevádzali bežnú údržbu  RU Tajchy, Chaty Breziny, Boboty, Chata 

Lungárová, budovy ML, najväčšie náklady pozostávali prevažne z nákladov na elek-

trickú energiu, poistenie a vykurovanie.  

 

       
Chata Lungárová a kaplnka svätého Huberta pri chate Tajchy 

2.12 Ekonomické výsledky 

V roku 2020 spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., vykonávala svoju podni-

kateľskú činnosť nepretržite. Mimoriadna  situácia  spôsobená  vírusom  COVID 19  

nemala významný vplyv na podnikateľské a obchodné aktivity. 

Nájomné  

Za rok  2020  bolo  zúčtované   nájomné vo výške  119 366,-€ z toho: 

Za prenájom pozemkov  Mestu Banská Bystrica                                          102 000,- € 

Za výkon práva poľovníctva Mestu Banská Bystrica                                       17 018,- € 

Za prenájom pozemkov na právo poľovníctva Slov. pozemkovému fondu          199,- €     

Za prenájom pozemkov na právo poľovníctva Rímsko-Katolíckej cirkvi                34,- € 

Za prenájom pozemkov na právo poľovníctva Lesom SR                                   115,- € 

Čerpanie mzdových a sociálnych nákladov 

Za rok 2020 boli mzdové náklady čerpané vo výške 331 920,- €.   

Rezerva na nevyčerpané dovolenky bola v roku 2020 tvorená vo výške  32 049,- € 

Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie boli zúčtované vo výške 128 038,- 

€, z čoho sú : 
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- náklady na sociálne a zdravotné poistenie 114 247,- € 

- ostatné sociálne poistenie                 13 791,- € 

Sociálne náklady (uniformované súčiastky, strava a tvorba sociálneho fondu) boli čer-

pané vo výške 16 305,- €. Celková položka osobné náklady (účt. skupina 52) bola 

čerpaná vo výške 476 263,- €.                                  

Dane a poplatky 

 Za rok 2020 boli v účt. skupine 53 zúčtované poplatky v celkovej výške 2 997,-€ : 

      -  daň z nehnuteľnosti             1 484,- € 

      -  ostatné dane a poplatky         507,- € 

      -  daň  z motor.vozidiel           1 006,- €                        

Ostatné prevádzkové náklady 

V roku 2020 zúčtovali Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ostatné prevádzkové ná-

klady vo výške 6 702,-€. 

      - členské príspevky  vo výške 2 983,- €. Združeniu obecných lesov, Slovenskej 

poľovníckej komore a Slovenskej lesníckej komore,  

      - poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť vo výške 3 433,- €,  

      - ostatné prevádzkové náklady vo výške 286,- €. 

Odpisy DNHM a DHM 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol odpisovaný podľa plánu odpisov.  

Odpisy boli v roku za rok 2020 zúčtované v hodnote 95 278,- €. Podstatnú časť odpi-

sov  tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku – lesných ciest a odpisy budov. 

Dlhodobý hmotný majetok 

V roku 2020 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., poskytli zálohu na dlhodobý hmotný 

majetok na nákup dvoch osobných áut Kia Sportage  v hodnote 20 000,-€, ktoré budú 

dodané v roku 2021. 

Finančné náklady 

V roku 2020 boli vo finančných nákladoch zúčtované náklady na  bankové poplatky vo 

výške 1 158,- €.    

 

Náklady celkom boli  zúčtované roku 2020  vo výške 1 556 036,- €. 
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Tvorba a čerpanie dlhodobých rezerv 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., v roku 2020 čerpali zákonné rezervy na lesnú 

pestovnú činnosť vytvorené pre obdobie  rokov 2016 - 2020.  

Čerpanie rezervy v nasledujúcich rokoch bude realizované na výkony súvisiace s prá-

cou na mladých lesných porastoch.  

V roku 2020 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., tvorili  zákonnú  dlhodobú rezervu 

na lesnú pestovnú činnosť pre obdobie roku  2026 v celkovej výške  34 000,- € podľa 

zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch.  

Tržby za predaj výrobkov, tovaru,  služieb a materiálu 

Tržby z predaja výrobkov a služieb, tovaru, vrátane zmeny stavu vnútroorganizačných 

zásob predstavujú hodnotu 1 296 630,- €. Najvýznamnejšiu položku tvoria tržby za 

predaj drevnej hmoty. 

Informácie o čistom obrate 

Tržby za vlastné výrobky                                       1 224 783,-€ 

Tržby – výrobky na export                                          46 276,-€ 

Tržby za služby                                                          11 235,-€  

Tržby-bytné                                                                  3 288,-€ 

Tržby za ubytovanie                                                     2 559,-€ 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                   8 489,-€             

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 

V účtovnej skupine 64 boli v roku 2020 zúčtované  výnosy vo výške  288 545,-€  

- výnosy z časti dotácie na cesty prislúchajúce odpisom boli vo výške  70 915,-€ 

- členské príspevky poľovníkov, vstup do lesa                                         31 699,-€ 

- ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                                                     676,-€ 

- podpora v lesnom hospodárstve                                                          185 255,-€  

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 

V tejto skupine výnosov je zúčtovaný podiel na zisku za rok 2010 spoločnosti Zolka 

Zvolen s.r.o., vo výške  7 240- € v ktorej vlastníme 10% podiel. 

Výnosy celkom boli zúčtované v roku 2019 vo výške 1 592 415- €.     

Stav pohľadávok a záväzkov z obchodného styku k 31.12.2020 je nasledovný: 

Pohľadávky tuzemské z obchodného styku v lehote splatnosti:                    85 483,-€ 

Záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti:                                          64 492-€ 
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Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., si splnila aj napriek pandemickej si-

tuácii všetky záväzky a daňové povinnosti včas, nevznikli žiadne pohľadávky na vymá-

hanie.  

 

 

Údaje o vlastnom imaní 

Základné imanie spoločnosti je vo výške                                                     211 598,- €  

Vlastné imanie spoločnosti je vo výške                                                        354 200,- € 

 

Údaje o výsledku hospodárenia                                                                        

                                  v  €   

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                        36 379,48 

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia                                                    5 162,38 

Položky znižujúce výsledok hospodárenia                                                     7 774,91 

Suma členských príspevkov prevyšujúca 5% zo ZD                                          62,65 

Základ dane po úpravách                 33 829,60 

Daň 21%                                                                                                         7 104,22 

Hospodársky výsledok po zdanení                                                               29 275,26   

 

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 

Tvorba rezervného fondu /5% z čistého zisku/                                                  1 463,76   

Tvorba sociálneho fondu                                                                                   5 869,48 

Podiel na zisku pre spoločníka                                                                         10 000,00 

Podiely na zisku pre zamestnancov                                                                  9 600,00 

Podiel pre konateľa – riaditeľa                                                                           2 342,02 

Spolu:                                                                                                              29 275,26 
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Návrh na rozdelenie HV v schvaľovacom konaní za rok 2020

Výsledok hospodárenia pred zdanením 36 379,48

položky zvyšujúce výsledok hospodárenia 5 162,38

položky znižujúce výsledok hospodárenia 7 774,91

Základ dane 33 766,95

Suma čl.príspevkov prevyšujúca 5% zo zákl.dane 62,65

Základ dane 33 829,60

Daň 21 % za rok 2019 7 104,22

Zisk po zdanení 29 275,26

Tvorba rezervného fondu (5% z čistého zisku) 1 463,76

Tvorba sociálneho fondu 5 869,48

Podiel na zisku pre spoločníka 10 000,00

Podiely na zisku pre  zamestnancov 9 600,00

Podiel pre konateľa-riaditeľa 2 342,02

SPOLU: 29 275,26
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Plnenie finančného plánu 2020 

ukazovateľ plán 2020 skutočnosť  2020 

VÝNOSY  CELKOM 1622000 1592415 

Tržby za výrobky a služby 
sk.601,602 1285000 1288141 

Zmena stavu vnútropod.zásob 613 -5000 8489 

Tržby za predaj tovaru 604 0 0 

Iné výnosy z hosp.č. predaj DHM 0 0 

Enviro-lesnícke platby 41000 0 

Prizn. náhrady za obmedz.hosp. 200000 0 

Ostatné prevádzkové výnosy, dotá-
cie zo ŠR 648 71000 256846 

Výnosy z dlhodob. Fin.majetku 665 0 7240 

Výnosy z poľovníctva a vstup do 
lesa  30000 31699 

NÁKLADY CELKOM 1620900 1556036 

Spotreba mat. a energie 501-503 z 
toho: 39000 35573 

Spotreba materiálu 501 36000 32835 

Spotreba energie 502 3000 2738 

Náklady na pred.tovar 504  0 0 

Služby  51 v tom: 941500 938065 

Opravy a údržba 511 56000 47761 

Cestovné 512 300 0 

Náklady na reprezentáciu 513 4000 2795 

Výroba dreva po OM 518 572000 527826 

Nájomné 518 120000 119365 

Výkony spojov 518 3200 3082 

Ostatné služby 518 -služby pre po-
ľov., kosenie,PC služby,školenia 19000 37218 

Odvoz dreva 518 115000 126832 

Manipulácia a nakladanie 518  62000 66592 

Pestovná činnosť 518 -20000 4656 

Preprav.pluh. a posyp ciest 518 10000 1938 
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Osobné náklady 52 z toho: 530400 476263 

Mzdové náklady 521 358000 331920 

Odmeny členom DR 523 2400 0 

Zákon.soc.zabezpečenie 524 Os-
tatné soc.poist.525 149000 128038 

Zákonnné soc. náklady 527 21000 16305 

Dane a poplatky 53 z toho: 3000 2997 

Daň z motor.vozidiel 531 1000 1006 

Daň z nehnuteľnosti 532 1300 1484 

Ostatné dane a poplatky 538 700 507 

Iné náklady na hospo.činnosť                
543-547 z toho: 0 0 

Dary 543 0 0 

Zmluv.pokuty a penále 544 0 0 

Ostatné pokuty a penále 545 0 0 

Tvorba opravnej položky 547 0 0 

Ostatné prevádzkové náklady 548 z 
toho: 7000 6702 

Príspevky práv.osobám-členské 548 3000 2983 

Ostatné náklady na hosp.č. 548 500 286 

Náklady na poistné 548 3500 3433 

Odpisy NDH,DHM 551 98000 95278 

Ostatné finančné náklady 56 2000 1158 

Hospod.výsledok pred zdanením 1100 36379 

Daň z príjmu   7104 

Hospodársky výsledok po zdanení   29275 
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2.13 Sloboda informácií 

Podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov boli aj v roku 2020 zverejňované povinné dokumenty na 

webovej stránke spoločnosti: www.lesybb.sk  

 

 

Webová stránka mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. 

 

 

 

Mestské lesy Banská Bystrica sú certifikované podľa kritérií PEFC   

http://www.lesybb.sk/
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Jozef Dekrét Matejovie 

(1774 – 1841) 

 

„Zachovať lesy potomstvu, 

lebo oni sú predpokladom 

udržania života na Zemi“ 

 

 

 

 

 

V Dolnom Harmanci  

        24.3.2021 

 

 

 

         Vypracovali: 

 

         Ing. Blažej Možucha 

         Alena Zúbeková 

         Ing. Jaroslav Bacúr 

         Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA 


