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6 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: 

   MUDr. Jozef Baláž 

   Mgr. Peter Gogola 

   Mgr. Matúš Molitoris 

   Mgr. Radovan Ocharovich 

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 31.12.2021: 13 

 

Lesy mesta Banská Bystrica – pohľad z Krížnej 
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2 ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021 

 

2.1 Pestovná činnosť 

Pri vyhodnotení pestovnej činnosti za rok 2021 je možné skonštatovať, že boli splnené 

všetky výrobné plány pri najdôležitejších výkonoch, ktoré súvisia s úlohami vyplývajú-

cimi z platnej legislatívy a platným Programom starostlivosti o lesy. Mestské lesy Ban-

ská Bystrica s.r.o. v roku 2021 vynaložili náklady na pestovnú činnosť vo výške 79 897 

EUR, z čoho do nákladov v roku 2021 bolo započítaných 37 981 EUR a 41 916 EUR 

bolo použitých zo zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vytvorenú v roku 2016. 

Oproti plánovaným nákladom 76 520 EUR tak došlo k navýšeniu finančných prostried-

kov na pestovnú činnosť o 3 376 EUR, čo bolo predovšetkým v dôsledku investícií do 

lesoparku Podlavice a nového náučného chodníka vo výške 5 832 EUR v roku 2021. 

Obnova lesa 

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

 V roku 2021 bolo zalesnených spolu 4,28 ha holín (3,30 ha prvé zalesnenie a 

0,98 ha opakované zalesnenie) pri nákladoch 8 205 EUR EUR (5 438 EUR mzdové 

náklady a 2 767 EUR náklady na nákup sadeníc). Spolu bolo v rámci zalesňovania 

vysadených 15 200 kusom stromčekov (7450 smreka, 3000 jedle, 1750 smrekovca, 

1200 buka a 1800 duba). 

 V roku 2021 bolo v rámci Lesnej hospodárskej evidencie zaevidované prirodzené 

zmladenie na ploche 15,50 ha. 

 

       
Jarné zalesňovanie 
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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 2021 bolo takto uhodených 

a vychystaných 6,86 ha a zisk za predaj samovýroby s uhadzovaním haluziny bol vo 

výške 3 355 EUR. 

 Celkom sa v roku 2021 spolu uhodilo 24,46 ha odkrytých plôch po ťažbe. Náklady 

predstavujú 16 282 EUR, čo je oproti plánu navýšenie o 1 682 EUR (spôsobené vply-

vom náhodných ťažieb).  

 

zaplatené  

dodávateľom 

6185 m3 17,60 ha 16 282 EUR náklady 

uhodené  

samovýrobou 

805 prm 

839*0,54 = 453m3 

6,86 ha 3 355 EUR bez DPH  

tržby za predaj samovýroby 



 

10 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 

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 8,85 ha mladých lesných poras-

tov vo výške 4 235 EUR, čo predstavuje šetrenie vo výške 1 956 EUR z ročného plánu. 

Šetrenie súvisí najmä s klimatickými podmienkami v roku 2021 a vysokým podielom 

prirodzenej obnovy. 

  

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, Wam), ako aj ochrana mechanická s použitím ovčej vlny. Celkovo bola v roku 2021  

vykonaná ochrana MLP proti zveri na výmere 31,97 ha pri nákladoch 11 779 EUR, čo 

je na úrovni ročného plánu (8 839 EUR mzdové náklady, 2 940 EUR nákup repelen-

tov).  

 

 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, prerezávky, tvarový orez (nazývané súhrnne 

prečistky). 
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 Množstvá čistiek a prerezávok sú odporučené v PSoL a  v roku 2021 bolo vyko-

nané 113,74 ha. Plecie ruby sa vykonávajú podľa rozhodnutia lesného hospodára na 

základe potreby porastu a v roku 2021 bolo zrealizovaných  7,35 ha. 

 Na priemerné náklady a zároveň kvalitu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu 

prečistiek a plecích rubov. Priemerné náklady v roku 2021 predstavovali 207 EUR/ha. 

Spolu boli realizované prečistky a plecie ruby v objeme 121,09 ha pri nákladoch 25 089 

EUR, čo je oproti plánu nárast o 1 539 EUR. Vykonanie prác nad rámec plánu však 

bude znamenať úsporu v ďalších rokoch platnosti Programu starostlivosti o lesy do 

roku 2028.  

 

    
Vykonávanie prečistiek 

 

Objem vykonaných prác vo výchove MLP podľa dodávateľov 

Dodávateľ plocha v ha 

Milan Pošta 9,13 

Marek Valent 56,56 

Viktor Valent 51,57 

Balážová Miroslava 3,83 

Celkom 121,09 
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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 2021 bolo nakúpených 220 

ks atraktantov PCIT po 7,53 EUR za kus (spolu 1 656 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). 

 V rámci výkonu ochrana lesa bol zakúpený a použitý certifikovaný prostriedok na 

náter poškodených kmeňov stromov pri ťažbe Sanatex v množstve 50 kg v hodnote 

223 EUR. 

 V roku 2021 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 96 EUR. 

 Celkové náklady na výkony v kategórii ochrana lesa boli vo výške 1 976 EUR, čo 

je o 84 EUR menej oproti plánovaného objemu. 

 

 
Porast poškodený vetrovou kalamitou 
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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. 

Celkové náklady na ostatné pestovné práce boli v roku 2021 v objeme 5 650 EUR. 

 

Celkove plánované náklady  v pestovnej činnosti na rok 2021 boli vo výške 

76 521 EUR, skutočné náklady boli vo výške  79 897 EUR. 

Lesopark Urpín, Laskomer 

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

nie stromov ohrozujúcich návštevníkov, prekopanie zosuvov a pod.). V roku 2021 boli 

ukončené práce na novom náučnom chodníku Laskomer  

Náklady na lesopark Urpín: 446 EUR 

Náklady na lesopark Podlavice: 5 386 EUR 

SPOLU náklady na lesoparky: 5 832 EUR 

 

     
Nové infotabule a altánky na Laskomerskom náučnom chodníku 
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Vodný žľab Rakytovo 

V roku 2021 sa začala realizovať najväčšia oprava vodného žľabu Rakytovo od jeho 

rozsiahlej rekonštrukcie v roku 2006. Aj napriek tomu, že vodný žľab sa v súčasnosti 

využíva na samotné plavenie len v minimálnej miere, je vystavený vonkajším prírod-

ným vplyvom, čo spôsobuje jeho poškodzovanie. Prejavilo sa to aj počas extrémnych 

meteorologických udalostí v rokoch 2020 a 2021, kedy bola časť žľabu poškodená až 

zničená prívalovými dažďami a na časť žľabu po veternej kalamite padli stromy. 

V roku 2021 bolo na opravu žľabu preinvestovaných 10 639 EUR. V roku 2022 sa 

plánuje pokračovať v opravách, odhadovaný objem investícií je 7 000 EUR. 

 

    
Oprava vodného žľabu Rakytovo 
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Rozbor pestovnej činnosti za rok 2021 

  

 € / t.j. MNOŽSTVO NÁKLADY MATERIAL S P O L U NÁKLADY ROZDIEL

ha,kg,m,l € € rok 2021 € €

zalesňovanie 1200,00 4,28 5136,00 5136,00 5437,64 301,64

sadenice 0,20 15200,00 3040,00 3040,00 2767,50 -272,50

OBNOVA LESA 1011 5136,00 3040,00 8176,00 8205,14 29,14 100

PRÍPRAVA PôDY 1012 0,00 0,00 0,00 0,00

UHADZOVANIE 1015 15000,00 15000,00 16282,46 1282,46 109

VYŽÍNANIE 1017 330,00 18,76 6190,80 0,00 6190,80 4235,00 -1955,80 68

OPLOCOVANIE 1018 0,00 0,00 0,00

natieranie 257,00 35,19 9043,83 9043,83 8838,50 -205,33

repelenty/CER,TR) 4,50 600,00 2700,00 2700,00 2940,00 240,00

vlna 0,00 0,00 0,00

OCHRANA MLP 1019 9043,83 2700,00 11743,83 11778,50 34,67 100

čistky,prerezávky 200,00 109,00 21800,00 21800,00 23254,80 1454,80

plecie ruby 250,00 7,00 1750,00 1750,00 1834,60 84,60

VÝCHOVA MLP 1020 450,00 23550,00 0,00 23550,00 25089,40 1539,40 107

klas.lapáky 0,00 0,00 0,00

ferom.lapače 300,00 300,00 0,00 -300,00

feromóny 8,00 220,00 1760,00 1760,00 1656,60 -103,40

kôr.pozorovateľ 0,00 96,00 96,00

asanácia dreva 0,00 0,00 0,00

herbicídy/roundup/ 0,00 0,00 0,00

Ochrana vetv.,polyn. 0,00 0,00 0,00

insekcitídy 0,00 223,00 223,00

búdky 0,00 0,00 0,00

 protipožiarna ochrana 0,00 0,00 0,00

OCHRANA LESA 1028 300,00 1760,00 2060,00 1975,60 -84,40 96

Vyvetvovanie 1035 0,00 0,00 0,00

vyznač. ťažby 3500,00 1500,00 5000,00 5361,84 361,84

vyznač.hraníc 1500,00 300,00 1800,00 0,00 -1800,00

hranič.kopce 0,00 0,00 0,00

snehové jamy 500,00 500,00 288,00 -212,00

likvidácia oplôtkov+iné 0,00 0,00 0,00

OS.PEST.PRÁCE 1039 5500,00 1800,00 7300,00 5649,84 -1650,16 77

PESTOVANIE LESA 64720,63 9300,00 74020,63 73215,94 -804,69 99

vyzdvihovanie 0,00 0,00 0,00

pletie 0,00 0,00 0,00

zalesnenie 0,00 0,00 0,00

LESNÉ ŠKOLKY 1222 0,00 0,00 0,00 0,00

čačina 0,00 0,00 0,00

vian.stromy 500,00 500,00 100,00 -400,00

DR.LES.VÝROBA 1231 500,00 500,00 100,00 -400,00 20

Urpín 1060 1000,00 1000,00 446,40 -553,60

Podlavice 1061 1000,00 1000,00 5385,64 4385,64

LESOPARK 2000,00 2000,00 5832,04 3832,04 292

PCV 1078 0,00 748,80 748,80

Zber semena 1211 0,00 0,00 0,00

OST.PEST.ČINNOSTI 2500,00 2500,00 6680,84 4180,84 267

PESTOVNÁ ČINNOSŤ 67220,63 9300,00 76520,63 79896,78 3376,15 104

PLÁN 2021 PLNENIE 2021

% plnenia
VÝKON

ČÍSEL. 

KÓD
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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, to znamená že na Mest-

ských lesoch  Banská Bystrica s.r.o. je až 90 % z výmery lesov lanovkových terénov, 

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

+ kone.  

 

 
Výchovná ťažba vykonávaná koňmi 

    

Plán ťažby na rok 2021 bol 26 500 m3. Celkom zrealizované bolo 29 398 m3, čo 

predstavuje  navýšenie o 11 %. Navýšenie ťažby súvisí s vysokým podielom náhodnej 

ťažby (kalamity), ktorú je obhospodarovateľ v zmysle platnej legislatívy povinný spra-

covať v zákonných termínoch. V ťažbovej činnosti naplánované priemerné náklady na 

m3 boli vo výške 22 EUR/m3, skutočné náklady boli vo výške 20,99 EUR/m3.  

 V roku 2021 bola spracovaná náhodná ťažba 9 493 m3, čo predstavuje 32,29 % 

z celkovej ťažby. 

Desaťročný predpis ťažby podľa Programu starostlivosti o lesy na roky 2019 – 

2028 predstavuje 289 204 m3, (za LC Mestské lesy Banská Bystrica – Harmanec      

136 971  m3 a za LC Banská Bystrica 152 233 m3). Od začiatku platnosti PSoL bolo 
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vyťažených 81 464 m3, čo je za tri roky plnenie 10-ročného etátu na 28 %. Aj na zá-

klade tohto ukazovateľa je vidieť, že Mestské lesy Banská Bystrica i napriek zvýšenej 

ťažbe kvôli kalamitám v roku 2021 neprekračujú ťažbové možností. Zníženie ťažby 

oproti ťažbovým predpisom predstavuje za tri roky platnosti programu starostlivosti 

spolu 5297 m3. 

 

Prehľad ťažby v roku 2021 

  plocha ihlič. list. SPOLU 

VÚ do 50 r. 48,35 831,03 185,36 1016,39 

VÚ nad 50 r. 115,36 1210,76 2895,89 4106,65 

obnovná   6416,14 8365,84 14781,98 

úmyselná spolu   8457,93 11447,09 19905,02 

Náhodná   3685,62 5807,82 9493,44 

CELKOM  12143,55 17254,91 29938,46 

 

Ťažba v roku 2021 podľa dodávateľov 

 

 

Dodávateľ objem v m
3

Valent Marek 15,00

Kurka Peter 776,53

Oravec Miro 3476,87

Kurák Vendelín 844,94

Roman Vnenčák 2268,46

Kekelák Vladimír 2095,33

JK Drev 994,56

DR Drevo 6221,55

Viktor Valent 80,00

Giertl 3580,42

Potančok Adam 1482,86

LESLAN 2796,51

Pienták Peter 4277,85

KK Ťažby 209,86

Šingler Ján 205,76

Iné 71,76

SPOLU 29398,26
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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 31.12.2021: 

 

 

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 36,61  %.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 

v porastoch do 50 rokov na 29,87 % a nad 50 rokov na 21,35 %.  

Bilancia ťažby k 31.12.2021 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom:  

Plnenie výkonu ťažba je za LC 27,98 %. 

 

Plnenie za Lesný celok Banská Bystrica 

Bilancia prečistiek a výchovnej ťažby k 31.12.2021 
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Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 19,64 %.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 

v porastoch do 50 rokov na 4,44 % a nad 50 rokov na 35,58 %.  

 

Bilancia ťažby k 31.12.2021 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom:   

Plnenie výkonu ťažba je za LC 28,33 %. 

 

Celkom plnenie za Mestské lesy Banská Bystrica (obidva lesné celky) 

 

Bilancia výchovy k 31.12.2021 

 

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán na 27,07%.   

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL sa plní plán 

v porastoch do 50 rokov na 19,14 % a nad 50 rokov na 30,13 %.  
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Bilancia ťažby k 31.12.2021 

 

 

Plnenie výkonu ťažba celkom za Mestské lesy Banská Bystrica:   

Plnenie výkonu ťažba je za LC 28,17 %. 

 

 

 

Spracovaná náhodná ťažba podľa druhu škodlivého činiteľa v roku 

2020 

Náhodná ťažba v roku 2021 predstavuje spolu 9493 m3, čo je 31,71 % z celkovej 

ťažby. Najväčší podiel na náhodných ťažbách spôsobili v roku 2021 vetrové kalamity 

a kalamity zapríčinené ťažkým mokrým snehom. 
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Prehľad náhodnej ťažby podľa škodlivého činiteľa 

Druh škodlivého činiteľa objem v m3 % 

Huby 612,28 6,45 

Podkôrny hmyz 805,76 8,49 

Sneh 2790,09 29,39 

Vietor 5285,31 55,67 

SPOLU 9493,44 100,00 

 

 

Spracovanie kalamitného dreva lanovými systémami 

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 2021 Okresným úradom 

Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, priznané nasledujúce 

ujmy: 

➢ Náhrada za obmedzenie, ktoré vzniklo obmedzením bežného obhospodarova-

nia lesných pozemkov po vyhlásení lesov osobitného určenia na výmere 154,27 

ha, vo výške 71 002 EUR za rok 2019. Taktiež bola spätne uhradená ujma 

z tohto dôvodu za rok 2020 vo výške 69 302 EUR. 

➢ Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v Národnej prírodnej re-

zervácii (NPR) Svrčinník, NPR Harmanecká 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 výške 69 645 EUR. 
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2.5 Priame platby v opatrení lesnícko-environmentálne platby 

V roku 2021 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 925,07 ha a bola vyplatená čiastka 39 269 

EUR.  Za predchádzajúci rok (2020) bola z tohto istého dôvodu schválená a vyplatená 

čiastka 41 146,36 EUR. Keďže platba za rok 2020 bola vyplatená až 11. decembra 

2020, tieto finančné prostriedky boli zúčtované do výnosov až v roku 2021, nakoľko 

kvôli oneskorenej platbe ich nebolo možné použiť v roku 2020. 

 

 
Fúzač alpský 

2.6 Spolupráca s Národným lesníckym centrom a Technickou univer-
zitou vo Zvolene 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. majú v rámci spolupráce s Národným lesníckym 

centrom podpísané Zmluvy, resp. Zmluvy o budúcich zmluvách v oblastiach: 

➢ Biodiverzita a produkcia lesov Slovenska v prepojení na ekosystémové služby 

➢ Testovanie nových politík a podnikateľských modelov na zabezpečenie vybraných 

ekosystémových služieb lesa 



 

Výročná správa 2021                                       23 

➢ Výskum vplyvu vybraných činiteľov na hynutie jaseňov a spracovanie programu 

obnovy jaseňových porastov 

➢ Ekologicko-ekonomická optimalizácia ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov 

➢ Spresnenie spôsobu zisťovania stavov zveri a návrh zmien poľovníckeho plánova-

nia 

 

Dňa 6.12.2021 bola podpísaná Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Tech-

nickou univerzitou vo Zvolene a Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o. – partneri 

sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri vedecko-výskumnej, vývojovej a vzdeláva-

cej činnosti. Cieľom partnerstva je úspešná realizácia vedecko-výskumných, vývo-

jových a vzdelávacích projektov, efektívne využívanie ich ľudského a technického 

potenciálu, ako aj čerpanie prostriedkov z rôznych grantových schém na podporu 

činnosti 

2.7 Ďalšie aktivity 

➢ Jarné zalesňovanie za účasti primátora Banskej Bystrice, zamestnancov Mest-

ských lesov Banská Bystrica a detí z Lesného klubu Mravenisko v Laskomer-

skej doline (21.4.2021) 

➢ Výroba, dovoz a osádzanie mája na Námestí SNP a na sídlisku Sásova 

➢ Oslava Medzinárodného dňa detí – aktivity lesnej pedagogiky dňa 1. júna v Las-

komerskej doline 

➢ Prehliadka lesnej techniky zorganizovaná na území Mestských lesov v lokalite 

Kordíky – pripravila firma EQUUS dňa 23.7.2021 

➢ Spoluúčasť na brigáde – Ničenie inváznych rastlín v doline Laskomer za účasti 

dobrovoľníkov z Mestských lesov Banská Bystrica 13.9.2021 

➢ Workshop „Sídla a biodiverzita“ 29. - 30. september 2021 Hotel DIXON Resort 

– aktívna účasť Mestských lesov Banská Bystrica – Prehliadka lokality Lasko-

mer so sprievodcom a odborným výkladom nášho zamestnanca Ing. Jána Do-

boša 

➢ Lesy nás potrebujú, my potrebujeme lesy – účasť na diskusii o využívaní lesov 

15.9.2021 v Záhrade - Centrum nezávislej kultúry, za účasti viceprimátora 

a predsedu dozornej rady mestských lesov Ing. Milana Lichého, za Mestské 

lesy sa zúčastnil Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA 

➢ 20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU – medzinárodná konfe-

rencia vo Zvolene 23.-24. 9. 2021 s aktívnou účasťou Mestských lesov Banská 

Bystrica, na ktorej odprezentoval Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA príspevok na 

tému: MESTSKÉ LESY BANSKÁ BYSTRICA V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM 

MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV A PRÁCOU S VEREJNOSŤOU. Prí-

spevok bol publikovaný v zborníku, autori: J. Jankov, J. Doboš, L. Dobošová 

➢ Národné lesnícke centrum – raňajky s novinármi, v rámci ktorých pracovníci 

Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen zhodnotili aktivity lesnej 

pedagogiky na Slovensku a prezentovali ich novinárom (RTVS, TA3 a pod.), za 

Mestské lesy sa zúčastnil Ing. Jozef Jankov, PhD.. MBA 
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➢ Zahraničná cesta do partnerského mesta a mestských lesov v Hradci Králové v 

dňoch 15.10.-17.10.2021, zúčastnili sa konateľ Ing. Blažej Možucha a podpred-

seda dozornej rady Mestských lesov Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola 

➢ V predvianočnom období Mestské lesy doviezli a osadili 15 m vysoký vianočný 

strom na sídlisku Sásová, taktiež 5 m vysoký strom do mestskej časti Uľanka. 

V rámci PR aktivít boli z Mestských lesov dodané vianočné stromčeky pre kos-

toly Podlavice, Fončorda a Saleziáni Sásová 

➢ Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. sa v rámci projektu Reakcia na zmenu 

klímy mesta Banská Bystrica zaviazali vo vybraných porastoch nevyťažiť v ob-

dobí rokov 2021 – 2028 drevnú hmotu v objeme 4 000 m3, čím je podľa znalec-

kého posudku predpoklad viazanosti uhlíka 780 ton. V rámci záväzku tak pred-

poklad viazaného CO2 činí 91 ton pre rok 2021. Záväzok bol v roku 2021 spl-

nený.  

 

     

Práca s deťmi v rámci lesnej pedagogiky 

2.8 Poľovníctvo 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v roku 2021 poľovali v poľovnom revíri Mesta Ban-

ská Bystrica na výmere  7 187,73 ha.  
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 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 2021 

bol nasledovný: 

 jelenia srnčia diviačia 

 celkom jelene celkom srnce  

plán 103 12 19 6 95 

skutočnosť 103 12 24 6 95 

z toho úhyn 32 0 18 0 1 

 

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

od rysov a čiastočne zrazenie motorovými vozidlami.  

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

našom regióne nebol zaznamenaný výskyt AMO a bolo možné loviť diviačiu zver po-

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

diviakov.  

 Okrem poľovnej zveri bolo v r. 2021 ulovených 82 ks líšok a 4 jazvece.  

 Na výkone práva poľovníctva sa podieľalo 69 poľovníkov. Zverina bola predaná 

poľovníkom. 

 V roku 2021 sme pokosili 16 ha horských lúk, napĺňali 126 soľníkov kamennou 

soľou a 44 senníkov objemovým krmivom. Na lúkach Lungárová a Hanzelovská bola 

vykonaná aj druhá kosba. 

 Zakúpili sme a doviezli do revíru 20 ton ovsa a 5 ton kukurice. 
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Náklady na poľovníctvo za rok 2021 

 

materiál 1 245,00 € 

členské SPK 1 231,00 € 

nájomné 17 332,00 € 

ostatné služby 5 158,00 € 

spolu 24 966,00 € 

 

Výnosy za poľovníctvo za rok 2021 

predaj členom   11 172,00 € 

iné príjmy                   28 992,00 € 

spolu                   40 164,00 € 

 

Hospodársky výsledok:     + 15 198,00 € 

 Z trofejovej zveri boli ulovené  3 medailové jelene a 1 medailový diviak. U srnčej 

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

sme medailovú kvalitu trofejí zatiaľ nedosiahli. 

Ostatné činnosti v rámci poľovníctva 

 V roku 2021 sme brigádnicky vyčistili 12 ha lúk, sfrézovali sme pôdnou frézou a 

podsiali trávnou zmeskou pre prežúvavú raticovú zver 0,60 ha zarastených lúk. 

 

2.9 Odbyt drevnej hmoty 

Dodávky z OM 

 V roku 2021 boli realizované dodávky z OM priamo odberateľom  vo výške 150 

m3, oproti plánu 66 m3. (Jedná sa odvoz dreva zamestnancom v rámci deputátnych 

nárokov + firma Natur). Ďalšie dodávky z OM vo výške 5496 m3 (firmy ID Trans, Maják, 

Luteus SK, LB Drevex, Violin Maple, Scoobeen, Riava, Adonai, OPL Poniky, Píla Ba-

dín ďalší drobní odberatelia, obyvatelia susedných obcí) nie sú zahrnuté v odvoze z 

odvozného miesta, pretože firme nevznikajú žiadne náklady. Odvoz z ES odberateľom 

ide na náklady odberateľov. 
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Dodávky na expedičnom sklade 

Dodávky z ES boli v roku 2021 vo výške 23 311 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 na dôvažok 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 množ-

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

kupnú cenu).   

 

Plán dodávok 

Dodávky dreva v roku 2021 boli  ovplyvnené  novým PSoL platným na roky 2019 -2028 

kde je plánovaný ročný etát vo výške cca 27 500 – 28 000 m3. V roku 2021 sme danú 

výšku ťažbu prekročili (29 000 m3), avšak kumulatívne za dobu platnosti PSoL r. 2021 

bol tretím rokom platnosti, ML BB celkom etát šetria, čo môže prísť vhod v prípade 

kalamity, kedy môže dôjsť k navýšeniu ťažby (tak tomu bolo aj roku 2021), ale celková 

výška ťažby na 10 rokov sa neprekročí. V dôsledku toho došlo  v roku 2021 k zvýšeniu 

plánovaných dodávok z 26 500 m3 na 28957 m3. 

             Situácia na trhu s drevom v roku 2021 spočiatku stagnovala –  prejavovali sa 

dôsledky celosvetovej pandémie COVID 19 – odberatelia mali pozastavený odbyt svo-

jich výrobkov, postupom roku nastávalo mierne oživenie trhu – hlavne u sortimentu - 

ihl. guľatina, kde ceny kolísali ako na kolotoči od 75 €/m3 po 140 €/m3, ku koncu roku 

sa ustálili na úrovni cca 115 €/m3. Menší problém bol u ihličnatej vlákniny, kde sme 

mali vyšší podiel tohto sortimentu nakoľko sa dobiehali zameškané prebierky do 50 r. 

v ihličnatých porastoch za minulé roky kedy sme prebierky pozastavili v dôsledku níz-

kych cien vlákniny, a taktiež v dôsledku  vrcholcovej kalamity (ťažký mokrý sneh) v 

mladých ihl. porastoch. Priaznivejšia situácia nastala u list. vlákniny kde nastalo mierne 

navýšenie cien. Ceny listnatej guľatiny v podstate kopírovali rok 2020. V dôsledku 

mierneho oživenia trhu sme zlepšili plánované priemerné speňaženie dreva o cca 10 

%. 

Na rok 2022 predpokladáme  rast  priemerného speňaženia tiež o cca 10%, ale  

plánovať niečo v tejto hektickej dobe (pandémia, vojna na Ukrajine...) je dosť proble-

matické. 
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Plán a skutočnosť výroby sortimentov a tržieb v roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ročný plán 2021 Skutočnosť  2021

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 5000 65,00 325000 5264 89,46 470908

III. tr. smc, bo 200 65,00 13000 204 66,80 13625

III. tr. spolu 5200 65,00 338000 5468 88,61 484533

Vláknina sm, jd 2900 28,00 81200 5514 36,16 199433

Vláknina smc, bo 300 33,00 10500 222 34,72 7707

Vláknina spolu 3200 29,00 91700 5736 36,11 207140

Žrde ihlič. 0 0,00 0

Palivo ihlič. 100 20,00 2000 151 18,21 2749

Ihlič. Spolu 8500 51,00 431700 11355 61,15 694422

I. tr.bk,jv,js 10 500,00 5000 20 600,00 11904

II. tr. bk,jv,js 20 180,00 3600 10 212,00 2061

I. a II. tr. spolu 30 287,00 8600 30 465,50 13965

III. tr. bk 3500 65,00 227500 2913 64,47 187804

III. tr. jv 150 90,00 13500 161 87,60 14104

III. tr. js 400 90,00 36000 491 95,30 46793

III. tr. ostatné listnaté 70 60,00 4200 11 56,82 625

III. tr. spolu 4100 69,00 281200 3576 69,72 249327

Vláknina list. 13150 45,00 591800 13822 46,21 638651

Palivo list. 200 40,00 8000 174 47,52 8268

List. spolu 17500 50,00 889600 17602 51,71 910209

CELKOM 26000 50,00 1321300 28957 55,41 1604632
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Priemerné speňaženie dreva  Mestských lesov Banská Bystrica (ML) a porovnanie so 

štátnymi lesmi (ŠL) v rokoch 1996 - 2021 

 

 

2.10 Opravy a údržby ciest a zvážnic 

V roku 2021 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 2020/2021 boli vo výške cca 3.600,-€  aj s posypovým materiá-

lom. 

     

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

kladanie,    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 
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ciest,  zasýpanie a zakopávanie menších koľají, oprava závor, výroba profilov na od-

rážky - firmy Snopy, Balážová, Ťažký, Nehyba. 

 

Pri výbere dodávateľov sa uprednostňujú dodávatelia s praxou pri údržbe les-

ných ciest ako aj s operatívnosťou (Bielostav).  

V roku 2021 sme realizovali opravu LC Cenovo poškodenej po povodni v náklade 

cca 26.000,-€.  

 

 
Oprava lesných ciest 

2.11 Budovy 

V roku 2021 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 Panská koliba 
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2.12 Ekonomické výsledky 

 

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti je pestovanie a ochrana lesov, ťažba 

dreva vrátane približovania, manipulácie a  dopravy dreva, predaj nespracovaných po-

ľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie alebo predaj. Ostatné 

významné činnosti  sú výkon práva poľovníctva a odborné spravovanie lesov.  

V roku 2021 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.  Účtovná  jednotka 

je z dlhodobej perspektívy schopná pokračovať  vo svojej podnikateľskej činnosti. 

Náklady v roku 2021 

Spotreba materiálu a energie 

Spotreba materiálu 35 616,- 

Spotreba elektrickej energie   2 643,- 

 

Patrí sem  spotreba materiálu na pestovnú činnosť, posyp ciest, pohonné hmoty, 

materiál pre poľovníctvo, reklamné predmety.  

Služby 

Ťažbová činnosť 617 211,- 

Opravy a údržba 102 577,- 

Nájomné 119 331,- 

Výkony spojov     3 101,- 

Odvoz dreva 114 141,- 

Manipulácia a nakladanie drevnej hmoty   65 536,- 

Pestovná činnosť   92 722,- 

Prepravné, pluh. a posyp ciest     2 406,- 

Ostatné služby    22 334,- 

 

Položku opravy a údržby tvoria opravy ciest, údržba budov, motorových vozidiel a pod. 

Nájomné uhrádzame Mestu Banská Bystrica za prenájom pozemkov a výkon práva 

poľovníctva. 
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Čerpanie mzdových a sociálnych nákladov 

Mzdové náklady 406 868,- 

Zákonné sociálne poistenie 146 137,- 

Ostatné sociálne poistenie   17 557,- 

Zákonné sociálne náklady   19 417,- 

 

Sociálne náklady boli čerpané na stravu, uniformované súčasti a  tvorbu sociálneho 

fondu.  

 

Dane a poplatky 

Daň z motorových vozidiel    855,- 

Daň z nehnuteľnosti    768,- 

Ostatné dane a poplatky 1 054,- 

  

Ostatné prevádzkové náklady 

 

Poistenie majetku  4 737,- 

Príspevky právnickým osobám - členské 2 983,- 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť     377,- 

 

Členské príspevky uhrádzame Združeniu obecných lesov, Slovenskej poľovníckej ko-

more a Slovenskej lesníckej komore.  

 

Odpisy DNHM a DHM 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol odpisovaný podľa plánu odpisov.  

Odpisy boli v roku za rok 2021 zúčtované v hodnote 103.045,-€. Podstatnú časť 

odpisov  tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku – lesných ciest a odpisy budov. 
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Dlhodobý hmotný majetok – obstaraný 

Osobný automobil KIA Sportage  19 602,- 

Osobný automobil KIA Sportage  19 602,- 

Osobný automobil  LADA 4x4  11 567,- 

Chladiaci box na divinu    4 900,-  

Inform. tabule  náučný chodník Lasko-
mer 

   4 860,- 

 

Vyradené odpredajom boli 3 ks odpísaných osobných vozidiel. 

  

Ostatné finančné náklady 

 

V roku 2021 boli vo finančných nákladoch zúčtované náklady na  bankové poplatky vo 

výške  488,-€.    

 

Náklady celkom boli  zúčtované roku 2021 vo výške 1.882.356,-€. 

  

Tvorba a čerpanie rezerv 

 

Krátkodobé rezervy 

 Náhrady mzdy a dovolenky 35 992,- 

Ostatné rezervy - služby   1 100,- 

 

Dlhodobé rezervy 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v roku 2021 čerpali zákonné rezervy na lesnú pes-

tovnú činnosť vytvorené pre obdobie  rokov  2019 a 2021.  

Čerpanie rezervy v nasledujúcich rokoch bude realizované na výkony súvisiace 

s prácou na mladých lesných porastoch.  

V roku 2021 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  tvorili  zákonnú  dlhodobú re-

zervu na lesnú pestovnú činnosť pre obdobie roku  2026  a 2027 v celkovej výške  

110.000,-€ podľa zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch.  
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Výnosy v roku 2021 

 

Tržby za predaj výrobkov, tovaru,  služieb a materiálu 

Tržby za vlastné výrobky 1 596 452,- 

Export - výrobky    24 176,- 

Tržby za služby, bytné a ubytovanie    15 017,- 

Zmena stavu výrobkov      4 738,- 

 

Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru predstavujú hodnotu 1.635.645,-€. 

Najvýznamnejšiu položku tvoria tržby za predaj drevnej hmoty. 

 

Tržby z predaja DHM 

          

Výnos z odpredaja odpísaných vozidiel bol vo výške 5.400,-€. 

 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 

Výnosy z časti dotácie na cesty prislúchajúce 
odpisom  

  70 915,- 

Členské príspevky poľovníkov, vstup do 
lesa 

  31 813,- 

Lesnícko  enviromentálne platby   94 569,- 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti   11 915,- 

Podpora v lesnom hospodárstve 209 949,- 

 

Výnosy celkom boli zúčtované v roku 2021 vo výške 2 065 194,-€. 

        

Stav pohľadávok a záväzkov z obchodného styku k 31.12.2021 je nasledovný: 

 

Pohľadávky tuzemské z obchodného styku v lehote splatnosti:                    43 314,-€
   

Záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti:                                            50 577,-€ 

 



 

Výročná správa 2021                                       35 

Pohľadávka voči  spoločnosti TERAPO- Uhoľné sklady s.r.o., vo výške 2.090,40,-

€, vymáhaná exekučne, na ktorú bola tvorená opravná položka bude v nasledujúcom 

roku vyradená z účtovníctva, na základe návrhu na zastavenia starej exekúcie.   

Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. si splnila aj napriek pandemickej 

situácii všetky záväzky a daňové povinnosti včas, nevznikli žiadne pohľadávky na vy-

máhanie.  

 

Údaje o vlastnom imaní 

 

Základné imanie spoločnosti je vo výške                                                     211 598,- €  

Vlastné imanie spoločnosti je vo výške                                                        470 181,- € 

      

Údaje o výsledku hospodárenia                                                                       v  €     

            

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                                      182 837,36 

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia                                                     3 629,78 

Položky znižujúce výsledok hospodárenia                                                         535,00 

Základ dane po úpravách                 185 932,14  

Daň 21%                                                                                                        39 045,75 

Hospodársky výsledok po zdanení                                                              143 791,61   
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Plnenie finančného plánu 2021 

ukazovateľ plán 2021 skutočnosť  2021 

VÝNOSY  CELKOM 1611500 2065194 

Tržby za výrobky a služby sk.601,602 1325000 1635645 

Zmena stavu vnútropod.zásob 613 14000 4738 

Tržby za predaj tovaru 604 0 0 

Iné výnosy z hosp.č. predaj DHM 0 5400 

Enviro-lesnícke platby 41000 94569 

Prizn. náhrady za obmedz.hosp. 123000 209949 

Ostatné prevádzkové výnosy, dotá-
cie zo ŠR 648 74000 83081 

Výnosy z dlhodob. Fin.majetku 665 2500   

Výnosy z poľovníctva a vstup do lesa  32000 31812 

NÁKLADY CELKOM 1608900 1882356 

Návrh na rozdelenie HV v schvaľovacom konaní za rok 2021

Výsledok hospodárenia pred zdanením 182 837,36

položky zvyšujúce výsledok hospodárenia 3 629,78

položky znižujúce výsledok hospodárenia 535,00

Základ dane 185 932,14

Daň 21 % za rok 2021 39 045,75

Zisk po zdanení 143 791,61

Nerozdelený zisk 80 000,-

Zisk na rozdelenie 63 791,61

Tvorba rezervného fondu (5% z čistého zisku) 3 189,58

Tvorba sociálneho fondu 7 498,70

Podiel na zisku pre spoločníka 30 000,00

Podiely na zisku pre  zamestnancov 18 000,00

Podiel pre konateľa-riaditeľa 5 103,33

SPOLU: 63 791,61
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Spotreba mat. a energie 501-503 z 
toho: 36000 38260 

Spotreba materiálu 501 33000 35617 

Spotreba energie 502 3000 2643 

Náklady na pred.tovar 504  0 0 

Služby  51 v tom: 946200 1139359 

Opravy a údržba 511 49000 102577 

Cestovné 512 0 100 

Náklady na reprezentáciu 513 3000 1277 

Výroba dreva po OM 518 582000 617211 

Nájomné 518 120000 119331 

Výkony spojov 518 3200 3101 

Ostatné služby 518 -služby pre po-
ľov., kosenie,PC služby,školenia 25000 20957 

Odvoz dreva 518 115000 114141 

Manipulácia a nakladanie 518  66000 65536 

Pestovná činnosť 518 -19000 92722 

Preprav.pluh. a posyp ciest 518 2000 2406 

Osobné náklady 52 z toho: 517000 589980 

Mzdové náklady 521 355000 406868 

Odmeny členom DR 523 0 0 

Zákon.soc.zabezpečenie 524 Os-
tatné soc.poist.525 145000 163695 

Zákonnné soc. náklady 527 17000 19417 

Dane a poplatky 53 z toho: 3400 2677 

Daň z motor.vozidiel 531 1300 855 

Daň z nehnuteľnosti 532 1500 768 

Ostatné dane a poplatky 538 600 1054 

Iné náklady na hospo.činnosť                
543-547 z toho: 0 450 

Dary 543 0 200 

Zmluv.pokuty a penále 544 0 0 

Ostatné pokuty a penále 545 0 250 

Tvorba opravnej položky 547 0 0 
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Ostatné prevádzkové náklady 548 z 
toho: 6800 8097 

Príspevky práv.osobám-členské 548 3000 2983 

Ostatné náklady na hosp.č. 548 300 377 

Náklady na poistné 548 3500 4737 

Odpisy NDH,DHM 551 98000 103045 

Ostatné finančné náklady 56 1500 488 

Hospod.výsledok pred zdanením 2600 182838 

Daň z príjmu   39046 

Hospodársky výsledok po zdanení   143792 

 

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 2021 zverejňované povinné dokumenty na 

webovej stránke spoločnosti: www.lesybb.sk  

 

 

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

 

 

http://www.lesybb.sk/
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Mestské lesy Banská Bystrica sú certifikované podľa kritérií PEFC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Harmanci  

        30.3.2022 

 

 

         Vypracovali: 

 

         Ing. Blažej Možucha 

         Alena Zúbeková 

         Ing. Jaroslav Bacúr 

         Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA 

 


