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ÚVOD 
 
Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. bola založená zakladateľskou listinouzodňa7.3.1994. 
Spravuje lesný pôdny fond vo vlastníctve mesta Levoča o výmere 6 359 ha,vykonáva pestovnú 
a ťažbovú činnosť,je výrobcom výrobkov z dreva,predajcom dreva a výrobkov v rozsahu 
predmetu svojej podnikateľskej činnosti.Spoločnosť je vo vzťahu k vlastníkovi užívateľom 
majetku. 
Vpredmete podnikania má zahrnuté viaceré činnosti: semenárstvo a škôlkarstvo, pestovná 
činnosť, ťažbová činnosť, odbytová činnosť s drevom, drobná lesná výroba, poľovná činnosť, 
nákladná cestná doprava, prenájom hnuteľného majetku, poskytovanie služieb v lesníctve 
a poľovníctve... 

 
1.ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 

 
1.1. Ťažba dreva 
 
Celková vykonaná ťažba dreva za rok 2016predstavuje 20 032 m3, z toho ťažba  vo vlastnej 
výrobe súkromnými ťažbovými skupinami tvorila 18 539 m3, predaj dreva na pni 1293 m3 a 
samovýroba obyvateľstvom 200 m3

.   

Plánovaná výška ťažby na rok 2016pre našu spoločnosť bola 18 000 m3 (lesná správa 01 Levoča 
- 10 000 m3 a lesná správa 02 Levočská Dolina - 8 000 m3).Táto bola nákladovo a trhovo 
ocenená a zapracovaná do plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia spoločnosti pre rok 
2016. Štvrťročne a mesačne sa stanovilo jej plnenie podľa jednotlivých lesných správ(LS) 
a sledoval sa aj jej ekonomický vývoj. Z celkovej ročnej plánovanej ťažby bolo v I.štvrťroku 
vyťažené až 40%, a to najmä ťažbou na LS 01. V ďalšom období roka sa ťažba postupne 
znižovala a regulovala podľa určeného plánu. 
Pri stanovení výšky ťažby pre rok 2016 sa vychádzalo z počiatočného stavu zistenej kalamity na 
začiatku roka. Na LS 01 aj LS 02 bol stav kalamity výrazne nižší oproti minulým rokom. Odhad 
stavu nespracovanej kalamity na začiatku roka 2016 bol cca 7 300m3. Kalamita ku koncu roka 
2016 bola na úrovni cca 5 900 m3. Pokles je výsledkom spracovania nahlásenej kalamity, ale aj 
klesajúcich porastových zásob z nadmerných ťažieb v minulom období, a to hlavne na LS 02. 
V roku 2016 nebol zaznamenaný výraznejší jednorazový polom. Stanovený ročný plán ťažby tak 
nemusel byť náhle menený a upravovaný smerom nahor. 
Najväčšie ťažbové výkony za rok 2016 z prevedenej ťažby (vlastná a predaj na pni) sa vykonali 
nalesnom obvode Zwancigerka (21%), lesnom obvodeRomančina(19%) a lesnom obvode 
Kačelák (17%). Na začiatku roka 2016 pracovalo v ťažbe dreva 11 súkromných ťažbových 
skupín  (30- 32 ľudí) a ku koncu roka už len 9 (22-24 ľudí). Spoločnosť disponovala 
dostatočným počtom súkromných ťažbových skupín k splneniu ročného plánu ťažby. 
V roku 2016 predstavoval podiel ťažby ihličnatých drevín vyše 96% a podiel ťažby listnatých 
drevín necelých 4 % z celkovej vykonanej ťažby.Výška náhodnej ťažby dosiahla hodnotu 
19 812 m3(98,9% z celkovej ťažby) a ťažby úmyselnej 220 m3 (1,1% z celkovej 
ťažby).Zastúpenie jednotlivých škodlivých činiteľov v roku 2016 bolo nasledovné: lykožrút 
smrekový (47%), vietor (35%), huby (16%), lykožrút lesklý (1%).Spolu to tvorí náhodnú ťažbu 
vo výške 19 812  m3. Dominujúcim škodlivým činiteľom v náhodnej ťažbe dreva bol lykožrút 
smrekový a vietor, ktorých pôsobenie na lesné porasty je typické už niekoľko rokov. 
Celkové priame náklady vynaložené spoločnosťou vo vlastnej  komplexnej výrobe dreva, t.j. 
ťažba, približovanie a manipulácia dreva na odvoznom mieste dosiahli hodnotu 220 896,18 €. 
Priemerné náklady boli 11,92 €/m3

.Oproti roku 2015 klesli celkové náklady na výrobu 1 m3 za 
celú spoločnosť o 0,89 €/m3. 

V komplexnej výrobe dreva za rok 2016 nebol evidovaný žiaden pracovný úraz. Spoločnosť sa 
snaží a dbá na uplatňovanie a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v lese a do ťažbovej činnosti prijíma súkromníkov s platným kvalifikačným 
preukazom.Nepovolené ťažby dreva spôsobované nezákonným výrubom v lesných porastoch 



 2

boli riešené v súčinnosti s políciou. Zväčša sa jednalo o drobné krádeže dreva na kúrenie. 
Ochrana proti takejto činnosti sa realizovala zamestnancami priebežne počas roka. 
 
1.2. Približovanie dreva 

 
Približovanie dreva tvorí dôležitú časť výrobnej fázy.Nadväzuje na vykonané spiľovanie 
stromov a jeho uskutočnením sa dostáva drevo na miesto ďalšieho spracovania, t.j. na lesný 
sklad. Aj v roku 2016 približovali drevo na lesné sklady hlavne UKT a LKT. Využívať prácu 
týchto približovacích strojov je možné z dôvodu vhodných traktorových terénov a dobrého 
sprístupnenia porastov. V roku 2016 sa v približovaní dreva čiastočne využívali aj ťažné kone. 
Ichvyužívaním sa znižujú škody v porastoch, na prirodzenom zmladení a na pôde. Svoje miesto 
majú v ťažko prístupných a pre mechanizáciu nedostupných lokalitách. Ich zapájanie z roka na 
rok klesá so znižujúcim sa počtom v chovoch, neperspektívnosťou, a nezáujmom o takéto práce 
a nerentabilnosťou pri komplexnej výrobe dreva.  
V roku 2016 spoločnosť nevyužívala v ťažbe ani približovanie prostredníctvom integrovaných 
ťažbovo dopravných technológii (harvestor - forwarder). Dôvodom boli nízke ťažbové úlohy 
a málo vhodných porastov. Pri realizácii predaja dreva na pni spracovatelia zväčša využívali 
vlastné vyvážacie súpravy. V roku 2016 bolo vo vlastnej výrobe priblížených 18 539 m3 dreva 
a predajdreva na pni 1 293 m3. 
 
1.3 Manipulácia dreva 
 
Manipulácia dreva je finálnou výrobnou fázou, pri ktorej sa vyrábajú sortimenty 
dreva.Manipulácia dreva na lesných skladochsa vykonávala pracovníkmi súkromných ťažbových 
skupín. 
Pri manipulácii sa musí drevo správne posúdiť a zatriediť tak, aby sa optimálne zhodnotilo.  
Kvantitatívne a kvalitatívne znaky dreva (hrúbka, dĺžka, tvar kmeňa, veľkosť a množstvo hrčí, 
chyby dreva dané trhlinami, zbiehavosťou, krivosťou, sfarbením, hnilobou,poškodením hmyzom 
a pod.)je potrebné  dokonale poznať a tieto správne uplatniť pri akostnom triedení. Preto je  
rozhodujúcim faktorom správneho zhodnotenia dreva  odborný prístup lesníka a manipulanta. 
V percentuálnom zastúpení sortimentov k množstvu vyrobeného dreva nastal v roku 2016 oproti 
roku 2015nárast v sortimente III.A. o 14%,pokles v sortimente III.B o 1%, v sortimente III.C  o  
5 % a  v sortimente vláknina o 8 % , vyrovnanie v sortimente palivo. Z toho je vidieť, že v roku 
2016 nárast v sortimente III.A bol spôsobený spracovaním kvalitnejšieho dreva ako rok predtým. 
Vyššia bola ťažba smreka a poklesla ťažba borovice oproti predchádzajúcemu roku. 
 
1.4 Odvoz dreva 
 
Odvoz dreva z lesných skladov našej spoločnosti sa vykonával po vlastnej osi 
priamoodberateľmi dreva, súkromnými prepravcami k odberateľom alebo na expedičný sklad 
Levoča a ŽSR. Tu bolo drevo prekladané na nákladné automobilové súpravy alebo nákladné 
železničné vagóny a prepravované ku konečným odberateľom. 
Nadopravu dreva boli využívané nákladné sólo vozidlá (krátke sortimenty) a nákladné súpravy 
na krátke aj dlhé sortimenty.Odvoz dreva bol v roku 2016 vykonávaný prostredníctvom 
prepravcov a bol realizovaný na základe zmluvy uzatvorenejvo verejnom obstarávaní. Časť 
odvozu (palivové drevo) z odvozného miesta k odberateľom bol vykonaný vo vlastnej réžii. 
Evidenčný stav zásob dreva ku koncu roka 2016 bol takýto: celkom  244,16 m3 (ihličnaté 243,02 
m3, listnaté 1,14 m3).  

 
2. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 

 
Pestovná činnosť v roku 2016 bola oproti minulým rokom nižšia. Niektoré výkony, prevažne 
v ochrane mladých lesných porastov (MLP), boli svojim rozsahom vysoké a na plnenie náročné. 
Jednalo sa o zalesnenie plôch z vysokých ťažieb minulých rokov, ale aj zabezpečenie ďalšieho 
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vývoja novozaložených porastov. Potrebné bolo prihliadať hlavne na to, aby sa dosiahla 
kontinuálna starostlivosť o rozpracované porasty a nenastali škody z nedbanlivosti. 
Pestovná činnosť bola v roku 2016  financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti. Prvoradou 
úlohou v pestovnej činnosti bolo vykonať čistenie ťažbových plôch a ich obnovu a previesť 
ochranu a výchovu mladých lesných porastov. Takmer celápestovná činnosť bola realizovaná 
prostredníctvom služieb dodávateľmi. V pestovnej činnosti v roku 2016 cez rámcovú zmluvu 
pracovalo cca 19 súkromných pestovných skupín (pravidelne 12, príležitostne 7). Do pracovného 
pomeru na dobu určitú bolo prijatých 5 zamestnancov (do ŠS Pisarčina ). 
V nami spravovaných lesoch sanevyskytol ani jeden lesný požiar. Takýto stav trvá dlhodobo 
a významne súvisí so zmenou prístupu pri uhadzovaní haluziny. Spolupráca s Hasičským 
a záchranným zborom v Levoči bola v roku 2016 dobrá.  
Celkový prehľad o vykonanej pestovnej a ostatnej činnosti za rok 2016 je uvedený v tabuľke č.1. 
 
2.1. Výkon 010 – Lesná pôda určená na zalesnenie 
 
Tento beznákladový výkon je pre evidenciu prírastkov a úbytkov holín na lesných plochách 
veľmi významný. Dáva prehľad o príjme plôch do bilancie holín a na základe toho sa ďalej 
plánujepestovnáčinnosť v lese. Výmery musia byť v porastoch presne zmerané a zakreslené do 
obrysových máp.  Celková výška prírastku holín dosiahla 116,38 ha. Prírastok holín z ťažby pre 
prvú sadbu v roku 2016 bol vo výške 63,74 ha, prírastok holín pre prvúpodsadbu 24,58 ha, 
prírastok holín pre prvú sadbu na ploche po uplynutílehoty na zabezpečenie 5,60 ha, prírastok 
holín z neúspešného zalesňovania pre opakovanú podsadbu 1,15 ha. 
Cieľom spoločnosti je uplatňovať a presadzovať v obhospodarovaných lesoch trvalo udržateľné 
hospodárenie, preto presadzuje evidovať holiny včas a v čo najkratšej dobe ich obnoviť 
a zabezpečiť,  aby plnili požadované celospoločenské funkcie.  
 
2.2. Výkon 011 – Obnova lesa  
 
lesná správa plán ( ha/ks ) skutočnosť ( ha/ks ) 
01 ( Levoča ) 30,00 /  75 000 31,86 /  83 850 
02 ( Levočská Dolina ) 57,45 /190 000 66,19 /194 150 
spolu 87,45 / 265 000 98,05 / 278 000 
 
Jarná umelá obnova lesa predstavovala 78,51 ha = 222 700 ks sadeníc 
Jesenná umelá obnova lesa predstavovala 19,54 ha = 55 300 ks sadeníc 
 
Obnova lesa za posledných 6 rokov je nasledovná : 
 
rok obnovy umelá obnova prirodzená obnova spolu 
2011 212,28ha /717 700 ks 11,78 ha 224,06 ha 
2012 234,29 ha /706 985 

ks 
15,63 ha 249,92 ha 

2013 204,43 ha /594 355 
ks  

23,29 ha 227,72 ha 

2014 192,26 ha /568 675 
ks 

36,93 ha 229,19 ha 

2015 132,77 ha /404 675 
ks 

26,42 ha 159,19 ha 

2016   98,05 ha /278 000 
ks 

16,01 ha 114,06 ha 

 
Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé klesanie umelej obnovy, ktoré je spôsobené klesajúcou 
ťažbou. 
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Pri plánovaní umelej obnovy sa vychádza v prvom rade z bilancie holín a v druhom rade 
z modelov hospodárenia,ktoré určujú obnovné a cieľové zastúpenie drevín. Obnovnou 
drevinovou skladbou sa kladie základ nového lesa. 
Príprava plôch na jarnú obnovu lesa prebehla už v roku 2015. Plnenie snehových jám a prvé 
práce pred obnovou (dodávka sadeníc do snehových jám, jarkovanie sadeníc a pod.) sa vykonali 
včas a bez závad. Základ úspešnej obnovy a založenia mladých lesných porastov spočíva 
v kvalite lesného produkčného materiálu a vykonaných prác. Veľmi dôležité sú taktiež priaznivé 
prírodné podmienky v období zalesňovania s dostatkom pôdnej vlahy. V roku 2016 boli v čase 
umelej obnovy v jarnom období priaznivé podmienky. Dostatok snehu začiatkom roka a rýchle 
oteplenie spôsobili dostatočné nasýtenie pôdy vodou a jej udržanie sa počas celej jarnej obnovy. 
Zalesňovanie začalo už v polovici marca. Časť obnovy sa realizovala v jeseni. Tento postup 
uskutočňujeme už niekoľko rokov a osvedčil sa. 
Celé zalesňovanie v roku 2016 bolo vykonané vlastnými voľnokorennými sadenicami. Aj v roku 
2016 sa tak ako v minulých rokoch zalesňovalo s nižším počtom sadeníc na hektár. Tým sa 
dosiahla úspora finančných prostriedkov  v priamych nákladoch. Najrozsiahlejšia obnova lesa sa 
uskutočnila na lesnom obvode Mervovaa lesnom obvode Romančina, ktoré vysadili až 60 % 
z celkového počtu sadeníc. V roku 2016 prevládala v zalesňovaní sadba ihličnatých drevín 
s celkovým podielom 75% z vysadených sadenícs dominanciou smreka. Listnatá sadba 
s podielom 25% z vysadených sadeníc, bola tvorená len bukom. Za rok 2016 podiel umelej 
obnovy lesa na celkovej obnove predstavoval 86 %, z toho prvej vyše 63 % , opakovanej 23 % 
a podiel prirodzenej obnovy takmer 14%. Prirodzené zmladenie do nepripravenej pôdy bolo 
vykázané na ploche 16,01 ha z toho smrek 12,16 ha, javor 2,23 ha, jarabina 1,05 ha , buk 0,40 
ha, breza 0,12 ha a jedľa 0,05 ha. Na celkovú obnovu lesa v roku 2016 sa použilo 278 000 ks 
vlastných sadeníc. Nákup iných sa nerealizoval. V roku 2016 boli iným lesným subjektom zo ŠS 
Pisarčina predané tieto množstvá voľnokorenných sadeníc: buk 47 000 ks, jedľa 39 0000 ks, 
smrek 20 500 ks, smrekovec 13 500 ks, borovica 9 500 ks,kosodrevina 1 000 ks, brest 900 ks 
a borovica čierna 
700 ks. Celkom sa predalo 132 100 ks sadeníc. 
Celkové vynaložené priame náklady na mzdy a služby v obnove lesa predstavovali 21% 
nákladov na mzdy a služby z pestovnej činnosti.  
Priemerná nákladovosť zalesnenia 1 sadenice bola 0,163 €/ks , čo zodpovedá predchádzajúcemu 
roku. Priemerná nákladovosť na 1 ha zalesnenej plochy bola 463 €/ha. 
 
2.3. Výkon 015 – Uhadzovanie  haluziny 
 
lesná správa plán ( ha ) skutočnosť ( ha ) 
01 ( Levoča ) 42,59 49,86 
02 ( Levočská Dolina ) 40,00 44,83 
spolu 82,59 94,69 
 
Tento výkon pozostáva z uhadzovania haluziny do pásov bez pálenia, uhadzovania haluziny 
vrátane pálenia a uhadzovania haluziny pre štiepkovanie. 
Na lesnej správe 01 bolo takmer 93% plôch (46,29 ha) vyčistených od ťažbových zvyškov 
vývoznou súpravou. Jednalo sa o bezplatné vyčistenie plôch spracovateľom lesnej štiepky, preto 
tento podvýkon pre spoločnosť nepredstavoval nákladové zaťaženie. Ostatné uhadzovanie 
haluziny vykonali súkromné pestovné skupinyuhadzaním haluziny do pásov. Na lesnej správe 02 
sa vykonávalo výlučne uhadzovanie haluziny do pásov bez pálenia prostredníctvom súkromných 
pestovných skupín.Pri vykonaní predaja dreva na pni sa vykonalo vyvezenie haluziny 
forverderom na lesný sklad a jej zoštiepkovanie. 
Všetky plochy v roku 2016, ako aj v roku 2015,  na ktorých bola uhadzaná haluzina 
súkromníkmi, boli uhadzané do pásov. Haluzina sa teda nespaľovala, aby nevznikali požiare. 
Priemerná cena  predstavovala 609 €/ha a bola nižšia o 41€ ako v roku 2015. Na výkon 
v uhadzovaní haluziny bolo potrebné vynaložiť 15% nákladov z celkových priamych služieb 
a miezd v pestovnej činnosti. 
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2.4. Výkon 017 – Ochrana mladých lesných porastov ( MLP ) proti burine 
 
lesná správa plán ( ha ) skutočnosť ( ha ) 
01 ( Levoča ) 120,00 101,93 
02 ( Levočská Dolina ) 370,00 358,41 
spolu 490,00 460,34 
 
Ročný plán ochrany MLP proti burine sa určil na základe potreby zabezpečovania lesných kultúr 
pred pôsobením buriny na jednotlivých lesných správach. V roku 2016 na oboch lesných 
správach bol pôvodný plán prehodnotený a redukovaný z dôvodu šetrenia finančných 
prostriedkov. Doba nutnosti vykonávania ochrany  proti burine je rôznorodá a závislá od 
stanovišťa , druhu dreviny a vývoja mladého porastu. Ochrana proti burine musí byť vykonaná 
včas, kvalitne a správne zvoleným spôsobom.Cieľom vyžínania je umožniť intenzívne odrastanie 
lesných kultúr, preto sa čas a spôsob vykonania má voliť podľa druhu ochraňovanej dreviny 
a stavu buriny. 
V roku 2016 sa celoplošné ručné vyžínanie nevykonávalo a plôškové alebo vyžínanie v pásoch 
tvorilo 100 % z celej prevedenej ochrany MLP proti burine. 
Priemerné náklady na tento výkon predstavovali 136,91 €/ha. V roku 2016 sa ochrana MLP proti 
burine vyžínaním vykonávala na tej istej ploche len raz a zvládla sa v požadovanom vegetačnom 
období. 
Celkove sa na plnenie tohto výkonu vyčerpalo až 29% z priamych nákladov miezd a služieb 
v pestovnej činnosti. Oproti roku 2015 bol nárast o 2%, čím sa tento výkon v čerpaní priamych 
miezd a služieb v pestovnej činnosti radí na prvé miesto. 
 
2.5. Výkon 019 – Ochrana mladých lesných porastov ( MLP )  proti zveri 
 
lesná správa plán ( ha ) skutočnosť ( ha ) 
01 ( Levoča ) 140,00 139,01 
02 ( Levočská Dolina ) 300,00 302,71 
spolu 440,00 441,72 
 
Ochrana MLP proti zveri má v ochrane lesných kultúr, zvlášť v poslednom období veľmi 
významné postavenie. Jej nevykonanie môže mať za následok také škody na MLP, ktoré môžu 
zničiť hodnoty vytvárané počas niekoľkých predchádzajúcich rokov. Hlavným spôsobom 
ochrany proti zveri bola v roku 2016 chemická ochrananáterom sadeníc chemickými 
prípravkami – repelentami. Na oboch lesných správach sa používal Cervakola na lesnej správe 
02 aj Aversol. Tento spôsob ochrany proti zveri je najčastejšie používaný a je pomerne 
spoľahlivý . Dôležité je aj dodržiavanie správnych aplikačných postupov u všetkých 
vykonávateľoch a poznať vhodné podmienky a dobu realizácie náteru udávanú výrobcom. 
Nemenej dôležitý význam majú aj opatrenia v poľovnej činnosti . Jedná sa o správneurčenie 
a regulovanie kmeňových stavov jelenej a srnčej zveri. Neustálym ohryzom a lúpaním zverou sa 
spomaľuje vývoj MLP. Škody spôsobené zverou majú rastúci trend a za rok 2015/2016 sa 
pohybovali na úrovni 122 800 €. 
Priemerná nákladovosť chemickej ochrany v priamych službách  bola vo výške 49,18 €/ha.  
Oproti roku 2015 bola nižšia o 0,82€/ha. Výkon ochrana MLP proti zveri tvoril 10% z celkových 
priamych nákladov na mzdy a služby v pestovnej činnosti. 
 
2.6 Výkon 020 – Prečistky 
 
lesná správa plán ( ha ) skutočnosť ( ha ) 
01 ( Levoča ) 140,00 134,85 
02 ( Levočská Dolina ) 100,00 111,28 
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spolu 240,00 246,13 
 
Tento výkon pozostáva z prerezávok a plecích rubov. Plán prečistiek na rok 2016 bol vysoký 
podobne ako v roku 2015. Plocha celkove vykonaných prerezávok predstavovala 205,99 
ha.Plecie ruby sa vykonali na ploche 39,60 ha. Plošne tvorili prerezávky takmer 84% a plecie 
ruby 16% z celkovej plochy prečistiek. Hustota drevín v MLP vplýva na stabilitu lesného 
porastu, preto je potrebné ju počas jeho vývoja zodpovedne regulovať.Tým sa docieli odolnosť 
porastu voči abioticky pôsobiacim škodlivým činiteľom (vietor,sneh, námraza a iné). 
Uskutočnenie prerezávky je v plnej kompetencii odborného lesného hospodára.  
Všetky prečistky boli vykonané mechanizovane a celkové priemerné náklady predstavovali 
173,06 €/ha. Výkon prečistiek tvoril 20% z priamych nákladov na mzdy a služby v pestovnej  
činnosti. 
 
2.7. Výkon 028 – Ochrana lesa  
 
V roku 2016 sa ochrana lesa zameriavala na práce súvisiace s ochranou lesa proti podkôrnemu 
hmyzu, práce na údržbe oplôtkov a ostatné práce súvisiace s ochranou lesa. V roku 2016 boli 
inštalované feromónové lapače na odchyt lykožrúta smrekového v počte 83 ks a lykožrúta 
lesklého 15 ks. Používali sa štrbinové feromónové lapače. Silný odchyt lykožrúta smrekového 
bol na 59 ks, stredný na 18 ks a slabý na 6 ks feromónových lapačoch. Silný odchyt lykožrúta 
lesklého bol na 
8 ks a stredný odchyt na7 ks feromónových lapačoch. Vykonávané preventívne a obranné 
opatrenia  v boji proti podkôrnemu hmyzu vychádzali zo STN 482711. 
V roku 2016 sa uskutočnili opravy a údržby poškodených oplôtkov. Poškodenia boli spôsobené 
lesnou zverou, počasím, padnutými stromami, činnosťou ľudí a pod. Na tentopodvýkon sa 
vyčerpalo takmer 1 174 €.V ostatných prácach v rámci výkonu boli čerpané finančné prostriedky 
vo výške cca 4 323 €.Priame náklady boli čerpané vo výške 92 % z plánu. 
 
2.8. Výkon 039 – Ostatné pestovné práce 
 
V rámci tohto výkonu sa finančné prostriedky čerpali hlavne na udržiavanie priesekov a pásov, 
na výsek v MLP,aplikáciu arboricídov a údržbu hraníc LPF a hraničných kopcov. Výsek krov 
v MLPsa realizoval na výmere 48,93 ha. Chemická aplikácia arboricídovna pníky sa vykonala na  
7,94 ha. Obnovených bolo5 ks hospodárskych kopcov na lesnom majetku . 
 
3. OSTATNÁ ČINNOSŤ 

 
Ostatné lesnícke činnosti predstavujú početnú skupinu výkonov, ktoré majú v lesnej prevádzke 
dôležité postavenie. Mnohé z nich pomáhajú plniť hlavné výrobné úlohy, alebo svojim obsahom 
dopĺňajúlesnú činnosť. Medzi ostatnú činnosť patrí: zber semien, lúštenie semien, výroba 
sadeníc v škôlkach, poľovníctvo, drobná lesná výroba, obhospodarovanie lúk a iné. Dôležité 
postavenie a význammajú opravy a údržby lesných ciest a zvážnic, vagónovanie dreva a iné. 
 
3.1. Výkon 128 – Opravy a údržba zvážnic 
 
Zvážnice  sa ako dôležitá súčasť lesnej dopravnej siete podieľajú na sprístupnení lokalít 
a lesných porastov. 
Jednoduché opravy zvážnic spočívali v ich odvodnení od povrchovej vody, úprave vyústenia na 
lesné cesty alebo výseku krov. Z prevádzkových opráv a údržieb zvážnic vykonaných v roku 
2016 je potrebné spomenúť:uhadzovanie haluziny zo zvážnic, opravy po zemných zosuvoch, 
odvodnenie mokrých častí, príp. zemné úpravy na zlepšenie prejazdnosti. 
 
3.2. Výkon 129 – Opravy a údržba lesných rámp 
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V roku 2016 na opravu a údržbu rámp sa čerpali  nepatrné finančné prostriedky. Opravovali sa 
poškodené rampy v lokalite Koryto a Prílohy na lesnej správe 01. Farbou natreté boli rampy na 
vstupe do doliny Peklo a Romančina na lesnej správe 02. 
 
3.3. Výkon 135 – Opravy  a údržba lesných ciest 
 
Lesné cesty(LC) tvoria dôležitú súčasť lesného majetku a podstatnou mierou sa podieľajú na 
jeho sprístupnení.Umožňujú presun osôb a materiálu na pracoviska lesnej výroby, spájajú 
a sprístupňujú lesné porasty. Lesná hospodárska činnosť je od stavu lesných ciest priamo závislá, 
pretože spájajú jednotlivé pracoviska umožňujú pohyb a premiestňovanie lesnej techniky, ľudí 
a materiálu. 
V roku 2016 mala spoločnosť k dispozícii lesné cesty:  
- vo vlastníctve spoločnosti- realizované ako stavebné investície spoločnosti z európskych 
fondov  (LC Nízka, Kemeň, Ždiar, Kavera) 
- v nájme od mesta Levoča – odovzdané delimitačným protokolom  (LC Kráľovec) 
- v nájme od  Vojenských lesov a majetkov SR š.p.- prenajaté lesné cesty ležiace na pozemkoch 
v užívaní spoločnosti. 
V roku 2016 boli lesné pozemky pod LC Regrund – Mariánska hora trvale vyňaté a cesta prešla 
do vlastníctva a správy VÚC Prešov, ktorá plánuje cestu zrekonštruovať.Súčasný stav 
sprístupnenia lesného majetku lesnými cestami je dobrý a postačujúci. Sieť lesných ciest je 
dostatočne hustá a rovnomerne rozložená. Je však aj finančne náročná na udržiavanie. V roku 
2016 bol celý výkon financovaný len z vlastných prostriedkov spoločnosti a predstavoval 
28 537€ v roku 2015to bolo 13 921 € a v roku 2014 vo výške 50 500 €. 
Prvé práce boli zahájené v polovici augusta navážaním asfaltu z odvozného miesta Habžinana 
cesty lesnej správy 02. Následne sa vykonali zemné úpravy a odvodnenia na cestách okolo 
Peklianskeho potoka, Farského kúta a na Vlčie jamy. V lokalite Slaná sa uskutočnili 
odvodňovacie práce a v smere na odvozné miesto Zákrutky úprava cesty. Upravila sa aj spodná 
časť cesty z odvozného miesta Foľuš na Kohvald. Upravila sa časť cesty Nad Priesahynami 
v smere na Jasanovú, cesty v lokalite Odorický kríž a Spálený bok a cesty Durst. Upravili sa 
poškodené priepusty v lokalite Volareň, Kozí hrbI. a Durst. 
Zemné práce sa vykonávali jedným JCB a dovoz lomového kameňa bol realizovaný nákladným 
vozidlom TATRA. Strojové práce na oprave a údržbe lesných ciest prebiehali do polovice 
novembra.Na nakladanie lomového kameňa zo skládky a drobné práce bol využívaný náš traktor 
JOHN DEERE s nakladacou lyžicou. Drvený kameň sa vozil z lomu Gretľa. Čistenie cestných 
odrážok vykonávali súkromné skupiny. Pluhovanie snehu na lesných cestách sa vykonávalo vo 
vlastnej réžii.  
 
3.4.  Výkony 211- Zber semena,  214- Lúštenie semien, 222 – Výroba sadeníc v škôlkach 
 
Stredisko lesných škôlok Pisarčina zabezpečuje produkciu sadeníc lesných drevín pre potreby 
našej organizácie a na predaj. 
Hospodárenie v lesnej škôlke za  rok 2016: 
 
 položka rok 2016 

v € 
výnosy spolu 73 754 
priame náklady 52 094 
výrobná réžia 20 328 
výsledok hospodárenia 1 332 
 
Náklady  
Materiálové náklady lesnej škôlky za rok 2016tvorili 11 865 € a boli  väčšie o 1 891 € oproti 
roku 2015 (rok 2015: 9 974 €). Najvyššiu časť tvorili náklady na chemikálie 4 903 €,  na osiva 
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2 958 €, na hnojiva a rašelinu vo výške 2 506 €, ostatné materiálové náklady boli v objeme 1 498 
€. 
Mzdové náklady v objeme 15 074 €. ( približne na úrovni roku 2015: 15 190 €). 
Ostatné priame náklady dosiahli výšku 25 155 €. 
Výnosy. 
Z lesnej škôlky bolo v roku 2016 vyzdvihnutých 410 000 ks sadeníc (z toho určených pre vlastnú 
spotrebu 278 000 kusov, predaných bolo 132 100 kusov sadeníc). V nedokončenej výrobe je 
evidovaných 1 064 700 kusov sadeníc v  hodnote 67 866,70 €. Tržby z predaja sadeníc boli vo 
výške 21 077 €. V roku 2016 bolo predaných aj 22,8 kg semena smrekovca opadavého so 
speňažením 6 840€. 
 
3.5  Výkon 241- Poľovníctvo 
 
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o je užívateľom poľovného revíru pod názvom  Levoča II na 
základe nájomnej zmluvy s mestom Levoča o celkovej výmere 3 765,26 ha. V závere roka 2016 
boli k revíru rozhodnutím OÚ Poprad pričlenené nepoľovné pozemky v oblasti Torysky 
o výmere 119,31 ha. Aktuálna výmera revíru je v súčasnosti 3 884,57 ha v členení 3 790,32 ha 
lesných pozemkov (LPF), 93,83 ha poľnohospodárskych pozemkov (PPF) a 0,42 ha ostatných 
plôch.  
Hospodárenie v poľovnej sezóne 2016/2017 bolo podľa schváleného Plánu chovu a lovu 
raticovej zveri.  Bilancia plán/lov (ks) bola nasledovná: jelenia zver 78/78,  srnčia zver 5/4 
a diviačia zver 18/17. 
Hospodárenie v poľovníctve: 
 
Položka rok 2016v € 
výnosy spolu 28 486 
priame náklady 10 890 
výrobná réžia  4 714 
výsledok hospodárenia 12 882 
 
Hlavná poľovnícka sezóna bola v jeseni a zime. V mesiaci september a október sme splnili plán 
poplatkového odstrelu jeleňov a v ďalších mesiacoch odstrel jeleníc a jelenčiat. V tom čase sme 
súčasne plnili aj plán odstrelu diviakov. Lov zveri poľovnými hosťami a lesným pesrsonálom 
spĺňal zákonné podmienky.  
Stále závažná je problematika škôd spôsobených jeleňou zverou na mladých lesných 
porastoch.Na celkovej výmere lesnéhomajetku Lesy mesta Levoča odhadujeme škody spôsobené 
zničením alebo poškodením lesných porastov v hodnote 122 800 €.Súčasné vysoké stavy a vývoj 
jelenej zveri vo vzťahu k pestovaniu mladých lesných porastov lesov tvoria veľmi závažný 
ekonomický a ekologický problém. V lesoch ubúdajú v obnove dreviny jedľa, borovica, javor, 
ktoré jelenia zver zlikviduje.Podiel mladých lesov s týmito drevinami ubúda, alebo vôbec 
chýbajú na prirodzených stanovištiach výskytu.V budúcom plánovaní chceme odstrel jelenej 
zveri ešte zvýšiť cca o 10 kusov. 
 
3.6. Výkon 414 – Lúky  
 
V roku 2016 naša  spoločnosť vykonala na lúkachvo svojom obhospodarovaní kosenie vo výške 
6,00 ha a mulčovanie vo výške 11,81 ha. Okrem toho sme dozorovali túto činnosť na lúkach, 
ktoré naša spoločnosť prenajala iným subjektom(Brinky a Kráľovec), alebo mesto iným 
obhospodarovateľom (Kúty, Kohvald). Jednalo sa o horské lúky, ktoré sú obklopené nami 
spravovanými lesmi, ktoré by v prípade nepokosenia mohli byť ohrozené požiarmi. 
Mulčovanie a kosenie sa uskutočnilo nesenými zariadeniami za traktorom JOHN DEERE – 
mulčovačom KUHN a diskovou kosou KUHN.Časť sena bola spracovaná do sieťových balov 
a používaná na zimné prikrmovanie zveri, časť sa použila na naplnenie kŕmnych zariadení  
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a malá časť bola predaná. V roku 2016 naša spoločnosť požiadala PPAo podporu na plochu 
17,43 ha. Priznaná celková dotácia predstavovala 5 374,25 €. 
Význam starostlivosti o horské lúky je potrebné vidieť taktiež z krajinotvorného a estetického 
hľadiska. Okrem toho predstavujú významný zdroj krmiva pre lesnú zver vo vegetačnom období 
a v zime.  
 
3.7.  Výkon 6 - Autodoprava  
 
Pre rok 2016 boli pre vlastnú dopravu plánované priame náklady v celkovej výške 76 500 €. 
Skutočné čerpanie priamych nákladov bolo 62 544,88 €, čo tvorilo takmer 82 % z plánovaných 
ročných nákladov. Dosiahnuté nižšie čerpanie je výsledkom nižšieho množstva najazdených 
kilometrov oproti plánu a úspor na opravách mechanizačných prostriedkov. Priame náklady na 
opravy a údržby  boli vo výške 10 264,08 € a oproti roku 2015 boli nižšie o 4 097,13 €. 
Celkové najazdené km: 56 165 km (v roku 2015 - 68 480 km) 
Celkové odpracované Mth: 722 Mth (v roku 2015 - 847 Mth) 
Celková skutočná spotreba pohonných látok bola:  
nafta motorová  12 694,70 l (v roku 2015 - 14 033,98 l) 
benzín motorový 334,45 l (v roku 2015 -  1 069,07 l) 
Havarijné poistenie je uzatvorené u 4 motorových vozidiel. Náhrada škody bola uplatňovaná 
v jednom prípade. 
V roku 2016 boli vykonané na dopravných prostriedkoch 3 kontroly technického stavu, 2 emisné 
kontroly a 6 servisných prehliadok, z toho 4 boli vykonané v servise a 2 vo vlastnej réžii. 
 
4. ODBYT DREVA 

 
Odbyt dreva pre rok 2016 bol plánovaný vo výške 18 000 m3, tržby za drevo v hodnote 899 300 
€  a priemerná cena 49,96 €/m3. Na lesnej správe 01 – Levoča bol odbyt naplánovaný vo výške 
10 000 m3, tržby 518 000 € a priemerná cena 51,80 €/m3. Na lesnej správe 02 – Levočská Dolina 
bol odbyt naplánovaný vo výške 8 000 m3, tržby 381 300 € a priemerná cena 47,66 €/m3. 
Celkom bolo zodbytovaných18 900,37 m3 plnenie na 105%, dosiahnuté tržby 962 693,14 € 
plnenie na 107% a priemerná cena 50,94 €/m3. Z uvedeného možno konštatovať, že plánované 
úlohy odbytu dreva za rok 2016 boli splnené a mierne prekročené. 
Na lesnej správe 01 – Levoča sa v prevažnej miere ťažilo drevo v rubných porastoch, kde 
vznikali kvalitnejšie sortimenty, ale drevinové zloženie bolo rôznorodé.Ťažila sa hlavne jedľa, 
borovica, smrek a smrekovec opadavý a v malej miere listnaté dreviny. Na lesnej správe 02 
prebiehala ťažba hlavne v prebierkových porastoch – tenká hmota a to hlavne spracovaním 
kôrovcovej kalamity 
– suchárov v drevine smrek. 
V roku 2016, keďže ťažba dreva bola omnoho nižšia a objem drevín borovice, jedle bol vyšší 
ako po minulé roky, vzhľadom na nižšiu cenu sortimentov  týchto drevín bola výrazne 
ovplyvňovaná aj priemerná cena za všetko predané drevo. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý 
nežiaduco znižoval priemernú cenu bolo spracovanie kalamitného dreva – suchárov prevažne 
v prebierkových porastoch na lesnej správe Levočská Dolina. Cena za ihličnaté priemyselné 
výrezy (IPV) bola po celý rok stabilizovaná, možno konštatovať, že dohodnuté ceny 
s obchodnými partnermi boli na požadovanej úrovni, ba s porovnaním okolitých subjektov boli 
najvyššie.  
Odber drevnej hmoty u IPV sortimentov (guľatina) bol počas roka plynulý.V sortimente 
vláknina vznikli problémy už koncom roka 2015 a tie sa v plnej miere prejavili v roku 2016. 
Úplne sme stratili obchod s firmou Silvacz Jihlava, Zolka. Spoločnosť Energomer taktiež 
nevedela zabezpečiť odbyt toho sortimentu, spoločnosť Bučina Zvolen neprejavila záujem 
o otvorenie obchodu. Určité množstvo vlákniny sme v prvom štvrťroku predali na štiepkovanie 
cez firmu AZ Lokomat. V ďalšom období sme pristúpili k obchodu s firmou Energomer, ale 
s podmienkou vyrábania v 2,5 m dĺžkach, čo sme v minulosti nevyrábali. Energomer sa stal 
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hlavným odberateľom vlákniny. Ďalším partnerom sa stala firma Di.Mihálik, cestou ktorého sme 
dodávali hlavne nadrozmernú vlákninu v 2 m dĺžkach do Rakúska. 
Hlavnou úlohou odbytu dreva bolo v roku 2016 dosiahnuť plánované tržby a tým aj požadovanú 
priemernú cenu. Manipulácia dreva bola zameraná na kvalitné triedenie s výrobou združených 
výrezov na odvozných miestach. Hlavným sortimentom bola výroba IPV III.AB v 4,10 m 
dĺžkach, ktorý sa vyrába už od 12 cm na tenšom konci. V triede III.C sa taktiež vyrábali 
v podstatnej miere krátke výrezy a to v 5 m dĺžkach. Tým nedochádzalo k zámene daných 
sortimentov.Vláknina sa vyrábala výlučne v 2,5 m dĺžkach do 50 cm pre spoločnosť Energomer 
a v 2 m dĺžkach z vyzdravovania – nadrozmerné kusy nad 50 cm pre firmu Di.Mihálik. 
Kontrolou, či už v meraní, dodržiavaní stanovených dĺžok, triedenia dreva a usmerňovaním 
ťažbových partií priamo na odvoznom mieste sa dosiahol v spoločnosti určitý štandard 
manipulácie dreva, ktorý pretrváva viacero rokov. 
Pravidelným vyhodnocovaním plnenia úloh v odbyte podľa jednotlivých lesných správ sme 
dosiahli plynulé plnenie ukazovateľov v odbyte. Rok 2016 bol v tomto smere oveľa priaznivejší 
- úspešnejší ako rok 2015.  
 
Orientačné zastúpenie jednotlivých sortimentov :  
 
sortiment  množstvo v m3 priemerná cena v € Percentuálne zastúpenie 

v %  
IPV III.A 8 983,55 63,63 47,53 
IPV III.B 615,05 64,90  3,25 
IPV III.C, agregát 3 722,82 52,06 19,70 
Ihličnatá vláknina  3 251,01 27,36 17,20 
Ihličnaté palivo  1 979,59 28,73 10,47 
Ihličnaté spolu  18 552,02 51 27 98,16 
Listnaté LPV + vláknina         0,13 30,00 0,00 
Listnaté palivo       292,54 35,70 1,55 
Vlastná spotreba    55,68 18,62  0,29 
celkom  18 900,37 50,94 100,00 
 
Dodávky dreva odberateľom boli realizované na základe zmlúv, v ojedinelých prípadoch 
a malých množstvách na základe objednávky. Medzi osvedčených obchodných partnerov patria 
Di.Mihálik, ALBA, JO-TEL, Energomer. V roku 2016 sme obchodovali aj s partnermi ako 
Smolenová Mária – hlavný odberateľ na IPV III.C triedy a AZ Lokomat, zahraničný partner – 
Základ Produkcijny. Okrem priamych dodávok dreva bol realizovaný aj predaj dreva na pni– v 
porastoch s nízkou hmotnatosťou na lesnej správe 02 vo výške 1 292,54 m3, tržby činili 
12 792,52 €. S realizáciou predaja dreva na pni sa v pláne neuvažovalo, tržby získané týmto 
spôsobom zlepšili objem tržieb za rok 2016. 
V priebehu roka prebiehala realizácia a odpredaj palivového dreva. Už viac rokov pretrváva 
trend vykurovania drevom. Za rok 2016 sa predalo celkom 2 272,13 m3 paliva. V plnej miere 
sme využívali vlastnú AVIU na prepravu materiálu aj v odbyte a to hlavne na dodávanie 
palivového dreva pre obyvateľstvo. Tržby za dopravu dreva činili 6 698,08 €. Je potrebné 
spomenúť aj veľkú poruchovosť daného prostriedku, čím sa zvyšujú aj prevádzkové náklady na 
túto činnosť. Na prepravu dreva z odvozného miesta na expedičný sklad – kamióny, vagóny sme 
využívali súkromných prepravcov drevnej hmoty. Na základe výsledkov súťaže vo verejnom 
obstarávaní  dopravu dreva vykonávali firmy Drevotrans – Horký – dodávateľ na rôznu 
variabilnosť odvozu dreva, a firma Slebodník – sólo + vlek tiež odvoz krátkeho dreva. Ostatní 
odberatelia vzhľadom na využitie kamiónovej dopravy využívali vlastnú prepravu. 
Prehľad realizácie a speňaženia dreva podľa jednotlivých sortimentov za rok 2016 je uvedený 
v tabuľke číslo 2. 
 
5. MAJETOK SPOLOČNOSTI  A ZDROJE JEHO KRYTIA 

 
5.1. Finančná bilancia majetku(aktív). 
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Objem majetku spoločnosti k 31.12.2016 dosiahol hodnotu: 2 946 813 € 
Štruktúra majetku v € podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 

 
druh majetku k 31.12.2015 k 31.12.2016 S16-S15 % podiel 

2015 
%podiel 2016 

neobežný 
majetok 

636 684 567 551 - 69 133 20,5 19,3 

obežný 
majetok 

2 468 266 2 372 335 - 95 931 79,3 80,50 

ostatné  časové 
rozlíšenie 

7 909 6 927 - 982 0,2 0,2 

majetok 
(aktíva) spolu  

3 112 859 2 946 813 - 166 046 100 100 

 
5.2.Finančná bilancia zdrojov krytia(pasív). 
Objem zdrojov krytia k 31.12.2016 dosiahol hodnotu: 2 946 813 €. 
Základné imanie: 50 000 €. 
Štruktúra zdrojov krytia majetku v € podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 
 
druh 
zdroja krytia 
majetku 

k 31.12.2015 k 31.12.2016 S16-S15 % podiel 2015 % podiel 2016 

vlastné imanie 710 390 693 192 -17 198 22,8 23,5 
Záväzky a 
rezervy 

2026 531 1 908 804 -117 727 65,1 64,8 

ostatné časové 
rozlíšenie 

375 938 344 817 -31 121 12,1 11,7 

spolu 3 112 859 2 946 813 -166 046 100 100 

 
6. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

 
Základným pravidlom hospodárenia je zveľaďovanie a ochrana lesov, pri čo najefektívnejšom 
využití drevnej suroviny. V roku 2016bol pre spoločnosť  plán ťažbydrevnej hmoty stanovený 
v súlade so strednodobým plánom znižovania ťažbyapredstavoval 18 000 m3 . Skutočná ťažba 
drevnej hmoty v rok 2016 dosiahla 20 032 m3. V porovnaní s rokom 2015 bola menšia o 1 505 
m3(ťažba v roku 2015: 21 537m3). 
Spoločnosť pokračovala v plnení pestovných úloh v súlade s Plánom starostlivosti o les. Objem 
pestovnej činnosti v € predstavoval v roku 2016 : 279 359,15 €, čo je v porovnaní s rokom 2015 
menej o 72 278,47 € ( pestovná činnosť v roku 2015: 351 637,62 €). Pestovná činnosť aj keď 
v menšom rozsahu oproti minulým rokom je nevyhnutná vzhľadom na potreby založenia nového 
lesa a zabezpečenie mladých lesných porastov po kalamitách v predchádzajúcich 
rokoch.Spoločnosť má vytvorenú dostatočnú rezervu na pestovnú činnosť, z ktorej už financuje 
náklady na realizáciu pestovania lesa a ďalej tvorí rezervu na obdobie 12-tich rokov. 

 
6.1Náklady 
 
Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. v roku 2016naďalej cielene pracovala na šetrení 
a znižovaní nákladov. Za rok 2016vykázala celkový objem nákladov –1 105 498€, (pred 
zdanením), čo predstavuje oproti minulému roku nárast 3 139€, index 1,00.Aj keď sú celkové 
náklady mierne väčšie ako v roku 2015, značný pokles je v službách, v spotrebe materiálu 
a v ostatných nákladoch okrem ostatných prevádzkových nákladov, ktoré sú oproti roku 
2015vyššie a to  z dôvodu vyššej tvorby rezervy na pestovnú činnosť ( v roku 2015 sme tvorili 
rezervu v objeme 60 000 €, v roku 2016 o 130 000 € viac v celkovej výške 190 000 €). 
 
Vývoj podľa jednotlivých nákladových položiek r. 2016 s porovnaním r. 2015:  
 
Spotreba materiálu –  115 794 €, zníženie o 14 471 €, index 0,89 
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V roku 2016 sa vynaložili  nižšie náklady na spotrebu  
-        sadeníc o 10 645 €, index 0,82 (porovnávame účty 50112 a 50116 spolu ) 
- spotreba krmív, hnojív, rašeliny o 2 027 €, index 0,60 
- spotreba náhradných dielov  o 2 745 €, index 0,31 
- spotreba palív – PHM o 3 109 €, index 0,79 
- spotreba kancelárskych potrieb a tlačív o 527 €, index 0,84 
- spotreba farieb o 1 019 €, index 0,24 
Vyššie náklady oproti minulému roku sa vykázali v položkách: 
- spotreba osív o 555 €, index 1,23 
- spotreba stavebného materiálu - štrk o 2 700 €, index 1,75 
- spotreba ostatného materiálu  o 2 898 €, index 1,60 
Spotreba chemikálii bola približne na úrovni roku 2015 (rok 2015: 18 990 €, rok 2016: 18 754 € 
porovnávame účty 50171 a 50176 spolu). 
 
Spotreba energie 
V spotrebe energií sme zaznamenali oproti minulému roku mierny pokles o 1 572 €, index 0,79. 
Pokles bol hlavne v odbere elektrickej energie o 1 342 €, index 0,72 ( ukončenie odberu Arprog). 
 
Opravy a údržba 
Celkový objem prostriedkov vynaložený na opravy a údržbu majetku spoločnosti predstavoval  
30 201 €,navýšenie  o 11 321 €, index 1,60 
 z toho  
-náklady na opravy budov  a stavieb predstavovali 1 662 € (nárast o 612 €, index 1,58), išlo 
o bežné udržiavacie práce na budovách a chatách v nájme a vo vlastníctve spoločnosti,   
-opravy a údržby ostatného hmotného majetku boli vykonané za 9 262 € (pokles o 1 932 €, index 
0,83), išlo o bežné opravy a údržbu prevažne dopravných prostriedkov 
- opravy a údržba zvážnic a ciest: náklady na zvážnice a cesty boli vynaložené v objeme  
17 954 € (nárast oproti minulému roku o 11 357 €, index 2,72). 
V roku 2016 vykonávali sa práce na úpravách povrchu ciest sypaním drveného kameňa, úpravy 
ciest v oblasti vodných tokov a opravy priepustov, tým je výraznejší rozdiel oproti roku 2015, 
kedy sa vykonala  len bežná údržba a oprava v menšom rozsahu. 
 
Ostatné služby (účty 512 - cestovné, 513 – náklady na reprezentáciu)  mierne navýšenie  o 795 €. 
 
Služby  
Na služby sa za rok 2016 vynaložili prostriedky v celkovej výške 589 539 € čo je v porovnaní 
s rokom 2015 menej o 109 018 €, index 0,84.  
Pokles čerpania nákladov na služby bol  v položkách: 
- preprava dreva nákladnými autami – pokles o 3 822 €, index 0,91 
- výkony v ťažbovej činnosti – pokles o 49 062 €, index 0,82 
- výkony v pestovnej činnosti – pokles o 59 060 €, index 0,78 

 (posudzujeme účty 51851 a 51856 spolu) 
- ostatné práce pre výrobu a práce v LŠ nižšie o 6 900 € oproti roku 2015, index 0,66 

(posudzujeme účty 51831 a 51833 – účet v roku 2016 rozdelený  na práce v LŠ a na 
ostatné služby pre výrobu) 

K nárastu nákladov na služby došlo v položke  
- nájomné - nárast o 9 865 €, index 1,15 (úprava nájmu pre rok 2016 zo strany prenajímateľa 

Mesta Levoča dodatok č. 5 k nájomnej zmluve)  
 
Dane a poplatky  (účty 531 –  daň z motorových vozidiel, 532 – daň z nehnuteľností, 538 – 
ostatné dane a poplatky) – čerpanie vo výške 5 434 € - približne na úrovni roku 2015, keď tieto 
náklady prestavovali hodnotu  5 203 €. V roku 2016 došlo k navýšeniu dane z nehnuteľnosti  
o 430,- €. Daň z motorových vozidiel je na úrovni roku 2015,  k miernemu poklesu došlo 
u ostatných daní a poplatkoch o 182 €.            



 13 

 
Iné prevádzkové náklady (účty 541 – hodnota predaného HM, 542 –hodnota predaného 
materiálu,  543 – dary, 545 – pokuty a penále, 546 – odpis pohľadávky, 547 – tvorba 
a zúčtovanie opravných položiek, 548 – ostatné prevádzkové náklady)  spolu: - 92 816 €.  
Na účte 548 – ostatné prevádzkové náklady  sa eviduje aj tvorba a rozpustenie rezervy na 
pestovnú činnosť – v roku 2016 sme rozpustili rezervu na pestovnú činnosť vo výške 300 000 € 
a vytvorila sa nová rezerva na ďalšie roky vo výške  190 000 €.  Rozdiel oproti roku 2015: + 
130 000 €. 

 
Odpisy: 67 648 € – pokles o 10 070 €, index 0,87 € (predaj osobného motorového vozidla Super 
B, ukončenie odpisovania niektorých položiek DHM, v roku 2016 nebol zaradený do používania 
žiaden DHM a DNM). 
 
Ostatné finančné náklady : 625 € ( sú približne na úrovni  roku 2015: 675 € ). 
 
 
 
6.2.Výnosy 

 
K 31.12.2016 dosiahli výnosy  výšku 1 125 443 €, čo predstavuje oproti minulému roku pokles 
o 17 876 €, index 0,98. Aj napriek poníženiu ťažbovej činnosti v roku 2016 spoločnosť dosiahla 
lepšie speňaženie drevnej hmoty a tým aj výrazne menší pokles výnosov. 
V jednotlivých výnosových položkách sme zaznamenali nasledovný vývoj: 
 
Tržby za vlastné výrobky (účet 601) – predstavujú výšku 1 007 258 €, nárast oproti roku 2015 
o 43 282 €,  index 1,04 
z toho: tržby z realizácie dreva dosiahli výšku             970 798 € 
 tržby za sadenice a semena                                  21 077 €  
 tržby za deputáty, úžitkové drevo                          3 675 € 
 tržby za divinu dosiahli výšku      10 511 €   
 tržby z ostatnej doplnkovej lesnej výroby     1 197 € 
  
Tržby z predaja služieb (účet 602) –  skutočnosť 30 423 €, nárast oproti minulému roku o  
2 768 €, index 1,10.   
 
Zmena stavu zásob  
- nedokončenej výroby (účet 611) –  skutočnosť -4 808 €,   (pokles o 4 588 €). 
- výrobkov (účet 613) – skutočnosť  -13 205 €,  (pokles o 28 557 €). 

 
Aktivácie 
- materiálu (účet 621) – skutočnosť 51 414€ (pokles oproti minulému roku o  

11 110 €, index 0,82 ide hlavne o pokles aktivácie sadeníc).   
- vnútropodnikových služieb– skutočnosť 218 € (preprava deputátu Aviou) približne na 

úrovni roku 2015. 
 

Ostatné prevádzkové výnosy (účty 641, 642 – tržby z predaja HM a materiálu, 646 – výnosy 
z odpísaných pohľadávok a účet 648 – ostatné prevádzkové výnosy) – skutočnosť  48 040 €. 
V porovnaní s rokom 2015 pokles o 17 293,- € (v roku 2015 boli vyššie tržby z predaja majetku 
– Avia a Mitsubishi). V položke ostatné prevádzkové výnosy sú zúčtované výnosy za dotáciu na 
trvalé trávne porasty v hodnote 5 374,25 € a rozpustenie časti  dotácii do výnosov prijaté 
v minulých rokoch na obstaranie hmotného majetku v hodnote 31 136 €. 

 
Úroky: 6 103€ (pokles o 2 403 €, index 0,72) – v roku 2016 bol výrazný  pokles úrokov 
terminovaných vkladov . 
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6.3. Výsledok hospodárenia 
 
Spoločnosť vytvorila k 31.12.2016 výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením vo výške  
19 945€(v porovnaní s rokom 2015 je výsledok hospodárenia nižší o 21 015 €, index 0,49). 
 
Prehľad čerpania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v porovnaní s minulým rokom je 
uvedený v tabuľke č.3. 
 
V priebehu roka 2016 spoločnosť uhradila  záväzky voči  jedinému vlastníkovi mestu Levoča:  
 
druh záväzku úhrada v € 
podiel na zisku za rok 2015 24 000 
nájomné za lesnú a ostatnú pôdu      57 543 
nájomné chata Vinná                685 
nájomné chata Zwancigerka 255 
nájomné poľovný revír                                       4 986 
daň z nehnuteľnosti                                             2 831 
poplatky za znečistenie ovzdušia                           65 
poplatky za komunálny odpad                              286 
reklama – Dni Majstra Pavla                             1 500 
navýšený nájom za rok 2016 10 005 
Spolu 102 156 
       
7. PRÁCE A MZDY 

 
Spoločnosť  Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. zamestnávala k 31.12.2016 celkom 22 
stálychzamestnancov v pracovnom pomere, z toho bolo 16 THZ a 6 robotníkov. V priebehu roka 
2016 sme zrušili jedno pracovné miesto vo funkcii technika lesnej správy na lesnej správe 02. 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  za rok 2016je 24,33 (rok 2015 
– 24,84 zamestnancov), čo predstavuje pokles oproti roku 2015o 0,51 zamestnancov, 
v percentuálnom vyjadrení o 2,05 %. Za rok 2016 bolo celkom odpracovaných 37 293 hodín, 
z toho nadčas činil 125,25 hodín. V porovnaní s rokom 2015 kedy bolo odpracovaných 40 598 
hodín, ide o pokles o 3 305 hodín(8,14%). Celkové využitie fondu pracovného času v hodinách 
zamestnancami spoločnosti v roku 2016 predstavuje 81,17 % (v roku 2015 -  82,66 %). Mzdové 
prostriedky včítane dohôd čerpané v celkovej výške 260 384,59 € sú nižšie oproti roku 2015 
o 7 246,05 € (v roku 2015 -  267 630,64 €).  Priemerná mesačná mzda v roku 2016 bez 
započítania dohôd o vykonaní práce činí 935,18 € čo je o 1,09 € (0,12%) viac ako v roku 2015 
a po započítaní dohôd 947,96 €, čo je o 2,3 € (0,24 %) menej ako v roku 2015. 
 
8. KONTROLY 
 
Sociálna poisťovňa Spišská Nová Ves vykonala dňa 18.02.2016 kontrolu odvodu poistného na 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné  dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia povinnosti 
zamestnávateľa podľa zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
Výsledkom kontroly bolo konštatovanie, že v kontrolovanej oblasti neboli zistené nedostatky. 
Národné lesnícke centrum a fytoinšpekciavykonali kontrolu lesných škôlok s hodnotením „bez 
závad“. 
V roku 2016 bola vykonaná aj kontrola zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v  Levoči, pri ktorej neboli zistené žiadne závažné nedostatky, zistené malé 
nedostatky boli odstránené.  
 
9. SÚDNE SPORY 
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Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 tieto vymáhané pohľadávky: 
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou: spoločnosť neeviduje 
Pohľadávky v konkurze: 
Pilex Slovakia spol. s r.o. – dlžná čiastka vo výške 23 619,43 € - zo strany našej spoločnosti bola 
podaná žaloba dňa 7.11.2011, bol vydaný platobný rozkaz, ktorý nenadobudol právoplatnosť, 
lebo dňa 17.1.2012 bolo začaté konkurzné konanie, ktoré stále prebieha. V rolu 2016 bolo veľa 
schôdzí konkurzných veriteľov,  menili sa členovia veriteľského výboru, správca dopĺňal súpis 
konkurznej podstaty, posledným uznesením bol odvolaný správca konkurznej podstaty, nový 
nebol zatiaľ ustanovený a k speňaženiu zatiaľ nedošlo. K uvedenej pohľadávke je v účtovníctve 
vytvorená  
100 % opravná položka. 
Spoločnosť sa v priebehu roka venuje monitorovaniu pohľadávok po lehote splatnosti.V roku 
2016 nevznikli žiadne nedobytné pohľadávky. 
 
10. DOTÁCIE 
 
Spoločnosť ešte v roku 2015 požiadala o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020  na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami vo výške 220 710,04€. Projekt  „Ozdravné opatrenia v lesných porastoch Lesov 
mesta Levoča, spol.  s r. o. na roky 2016-2018“ bol rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry (PPA)  zo dňa 03.11.2016 zamietnutý z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
Organizácia Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. v roku 2016 požiadala Ministerstvo 
pôdohospodárstva o poskytnutie  podpory na jednotnú platbu na plochu  a vyrovnávací 
príspevokna znevýhodnené oblasti na 17,43 ha lúk. Táto podpora bola rozhodnutím PPA 
schválená a spoločnosti bola vyplatená dotácia vo výške 5 374,25 €. 
 
11.PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ NA ROK 2017 
 
Ťažba:                              15 500 m3 
Náklady:                      874 050 € 
Výnosy:     877 350 € 
Výsledok hospodárenia:  3 300 € 
Plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2017 vychádza z potreby znižovania 
objemu ťažby a zabezpečenia pestovnej starostlivosti o les. 
 
ZÁVER 
 
Spoločnosť Lesy mesta  Levoča, spol. s r.o. v roku 2016 postupovala podľa schváleného lesného 
hospodárskeho plánu s cieľom zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia, ktorý sa spoločnosti 
podarilo dosiahnuť aj v podmienkach klesajúcich cien výrobkov z ťažby dreva. Dlhodobé kladné 
výsledky hospodárenia, finančná situácia a vytvorená rezerva na pestovnú činnosť svedčia  
o stabilite spoločnosti a zaväzujú vedenie spoločnosti,aby naďalej vytvárala priaznivé 
predpoklady pre rozvoj, zveľaďovanie a ochranu lesného majetku. 
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V Levoči 15. marca  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Ján Tancár 
                                 konateľ 
 
 
 



č. výk. Názov výkonu T. j. Vykonané   Priame mzdy Doh. + odm. Odvody Služby cudzích Použitie súkr. Mzdy+odvody+služby+ % podiel
množstvo z výroby mimo výrobu 35,00 % z výroby RRP (úč. 548)  +úč. 548   (stĺ. 5+6+7+8) zo stĺ.10

           (€)            (€)            (€)            (€)            (€)            (€)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

010 Lesná pôda určená na zalesnenie ha 52,64

011 Obnova lesa (umelá) ha / ks 98,05/278 000 156,96 54,94 45 162,90 45 374,80 21

015 Uhadzovanie haluziny ha 94,69 31 401,69 31 401,69 15

017 Ochrana MLP proti burine ha 460,34 63 024,58 63 024,58 29

018 Oplocovanie MLP ha / km

019 Ochrana MLP proti zveri ha 441,72 21 725,62 21 725,62 10

020 Prečistky ha 246,13 42 595,14 42 595,14 20

026 Celoplošná príprava pôdy ha

028 Ochrana lesa € 6 144,25 6 144,25 6 144,25 3

033 Hnojenie lesných porastov ha

037 Pomocné práce HÚL €

039 Ostatné pestovné práce € 4 882,54 374,76 4 507,78 4 882,54 2

531,72 54,94 214 561,96 215 148,62 100

č. výk. Názov výkonu T. j. Vykonané   Priame mzdy Doh. + odm. Odvody Služby cudzích Použitie súkr. Mzdy+odvody+služby+ % podiel
množstvo z výroby mimo výrobu 35,00 % z výroby RRP (úč. 548)  +úč. 548   (stĺ. 5+6+7+8) zo stĺ.10

           (€)            (€)            (€)            (€)            (€)            (€)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

128 opravy a údržba zvážnic € 54,00 54,00 0
129 opravy a údržba lesných rámp € 73,59 25,76 99,35 0

135 opravy a údržba lesných ciest € 3 895,80 3 895,80 8

137 vagónovanie € 5 044,68 1 765,64 6 810,32 15

211 zber semena kg (SM šišky) 230 97,50 34,13 131,63 0

214 lúštenie semien kg (SM semeno) 11,80 134,91 47,22 182,13 0

222 výroba sadeníc v škôlkach € 14 366,92 5 028,42 11 328,69 30 724,03 67

231 drobná lesná výroba € 81,04 28,36 1 222,00 1 331,40 3

241 poľovníctvo € 146,88 613,30 266,06 795,14 1 821,38 4

317-345 opravy a údržby HIM € 463,05 162,07 45,00 670,12 1
414 lúky ha 17,81 340,14 119,05 459,19 1

20 748,71 613,30 7 476,71 17 340,63 46 179,35 100

ta
b
u
ľk

a
 č

.1

CELKOVÝ PREHĽAD PESTOVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 PODĽA VÝKONOV 

PESTOVNÁ ČINNOSŤ   spolu:    

CELKOVÝ PREHĽAD OSTATNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 PODĽA VÝKONOV                                                                                                                                                                

OSTATNÁ ČINNOSŤ   spolu:    



Realizácia a speňaženie dreva tabuľka č.2

január - december 2016

   

SORTIMENT m3 Tržby v  € Speňaženiev € %

IPV sm/jd III. A akosti 7 952,61 509 614,14 64,08

IPV bor. III. A akosti 986,93 58 997,97 59,78

IPV smc III. A akosti 44,01 3 050,05 69,30

Spolu: 8 983,55 571 662,16 63,63 47,53%

IPV sm/jd III. B akosti 178,96 13 260,08 74,10

IPV bor. III. B akosti 406,36 24 429,07 60,12

IPV smc III. B akosti 29,73 2 229,75 75,00

Spolu : 615,05 39 918,90 64,90 3,25%

Spolu III. A ,B akosti 9 598,60 611 581,06 63,72 50,79%

IPV sm/jd III.C akosti 3 052,97 157 733,63 51,67 16,15%

IPV bor,smc III.C akosti 669,85 36 086,31 53,87 3,54%

Agregátna guľatina sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spolu : 3 722,82 193 819,94 52,06 19,70%

Vláknina ihličnatá sm/jd 3 251,01 88 936,05 27,36 17,20%

Vlák. ihl. - výber sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00%

Vláknina ihličnatá bo/sc 0,00 0,00 0,00 0,00%Vláknina ihličnatá bo/sc 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spolu : 3 251,01 88 936,05 27,36 17,20%

Palivo ihličnaté predaj 1 762,93 52 431,75 29,74

Palivo ihličnaté deputáty 34,80 1 044,00 30,00

Haluzina ihličnatá 14,08 211,20 15,00

Palivové hrúbie ihličnaté 167,78 3 185,26 18,98

Spolu : 1 979,59 56 872,21 28,73 10,47%

Ihličnaté drevo spolu : 18 552,02 951 209,26 51,27 98,16%

LPV db III.C akosti 0,00 0,00 0,00 0,00%

Vláknina listnatá db 0,13 3,90 30,00 0,00%

Spolu : 0,13 3,90 30,00 0,00%

Palivo listnaté predaj 192,04 7 105,48 37,00

Palivo listnaté deputáty 71,46 2 644,02 37,00

Haluzina listnatá 0,54 9,72 18,00

Palivové hrúbie listnaté 28,50 684,00 24,00

Spolu : 292,54 10 443,22 35,70 1,55%

Listnaté drevo spolu : 292,67 10 447,12 35,70 1,55%

Dodávky priame celkom: 18 844,69 961 656,38 51,03 99,71%

Vláknina ihličnatá sm/jd 0,00 0,00 0,00 0%

IPV sm/jd, bor, smc 0,00 0,00 0,00 0%

Palivo ihl./list. 55,68 1 036,76 18,62 0,29%

Vlastná spotreba spolu: 55,68 1 036,76 18,62 0,29%

Realizácia dreva celkom: 18 900,37 962 693,14 50,94 100,00%



Prehľad nákladov, výnosov a  výsledku hospodárenia za rok 2016 tabuľka č.3

účet  Druh nákladov a výnosov Skutočnosť Plán Skutočnosť S16-S15 S16/S15

2015 2016 2016

50111  Spotreba osív 2 403 3 500 2 958 555 1,23
50112  Spotreba sadeníc 27 488 39 860 39 789 12 301 1,45
50113  Spotreba guľatiny, reziva 380 300 267 -113 0,70
50114  Spotreba palivového dreva 1 804 1 200 1 070 -734 0,59
50116  Spotreba sadeníc - dotácia 33 197 10 251 10 251 -22 946 0,31
50120  Spotreba krmív, hnojív,rašeliny 5 130 5 000 3 103 -2 027 0,60
50130  Spotreba stavebného materiálu - štrk 3 588 5 000 6 288 2 700 1,75
50140  Spotreba náhradných dielov 3 953 1 500 1 208 -2 745 0,31
50150  Spotreba pneumatik 885 1 000 1 297 412 1,47
50160  Spotreba palív - PHM 14 461 11 500 11 352 -3 109 0,79
50161  Spotreba mazív, olejov 204 400 201 -3 0,99
50169  Spotreba PHM - nad normu 56 0 59 3 1,05
50170  Spotreba ostaatného materiálu 4 860 6 000 7 758 2 898 1,60
50171  Spotreba chemikálií 18 990 8 500 10 969 -8 021 0,58
50173  Spotreba hygienických a čistiacich prostried. 594 700 1 129 535 1,90
50174  Ostatný hmotný majetku do 1700 € 1 025 2 000 1 740 715 1,70
50176  Spotreba chemikálii - dotácia 0 7 780 7 785 7 785
50188  Spotreba pracovných odevov a obuvi 4 897 5 000 4 569 -328 0,93
50190  Reklamné predmety do 17,00 € 764 800 773 9 1,01
50191  Spotreba kancelárskych potrieb,kníh,tlačív 3 195 3 000 2 668 -527 0,84
50192  Spotreba farby - riedidlá 1 336 600 317 -1 019 0,24
50193  Spotreba náradia - nástrojov 1 055 600 243 -812 0,23

501  Spotreba materiálu spolu 130 265 114 491 115 794 -14 471 0,89
50210  Spotreba elektrickej energie 4 856 4 000 3 514 -1 342 0,72
50220  Spotreba plynu 1 663 2 000 1 537 -126 0,92
50230  Spotreba vody - vodné a stočné 805 700 701 -104 0,87

502  Spotreba energie spolu 7 324 6 700 5 752 -1 572 0,79

51110  Opravy budov a stavieb 1 050 1 500 1 662 612 1,58
51120  Opravy a údržby ostatného hmotného majetku 11 194 8 500 9 262 -1 932 0,83
51121  Opravy a údržba zvážnic a ciest 6 597 18 000 17 954 11 357 2,72
51130  Opravy hardveru 39 100 0 -39 0,00
51140  Opravy a údržba HM do 1 700 € 0 1 350 1 323 1 323

511  Opravy a údržiavanie 18 880 29 450 30 201 11 321 1,60

512  Cestovné 4 550 5 000 5 167 617 1,14

51319  Náklady na reprezentáciu 783 900 961 178 1,2351319  Náklady na reprezentáciu 783 900 961 178 1,23

513  Náklady na reprezentáciu 783 900 961 178 1,23
51810  Služby - doprava železnicou 204 0 0 -204 0,00
51811  Služby - doprava nákladnými autami - drevo 43 482 37 000 39 660 -3 822 0,91
51812  Služby - nakladanie na kamióny 2 804 3 500 3 485 681 1,24
51820  Služby - náklady na telefón 1 911 2 000 2 015 104 1,05
51821  Služby - poštovné 432 600 366 -66 0,85
51822  Služby - poplatky internet, TV, rozhlas 408 500 513 105 1,26
51830  Služby - odhrňovanie snehu z ciest 0 100 0 0
51831  Služby - ostatné pre výrobu 20 184 4 000 1 554 -18 630 0,08
51832  Služby - poľovníctvo 532 1 000 905 373 1,70
51833  Služby - práce v LŠ (osobitne od r.2016) 0 14 000 11 730 11 730
51840  Služby - nájomné 63 673 73 540 73 538 9 865 1,15
51850  Služby - ťažobná činnosť 270 048 212 000 220 986 -49 062 0,82
51851  Služby - pestovná činnosť 227 711 136 000 121 898 -105 813 0,54
51856  Služby - pestovné práce - dotácia 45 643 91 300 92 396 46 753 2,02
51860  Služby - software 8 597 8 400 8 113 -484 0,94
51861  Služby - nehmotný majetok do 2 400 € 0 0 500 500
51870  Služby - poradenstvo 3 415 3 500 3 653 238 1,07
51871  Služby - školenia 928 900 797 0,86
51872  Služby - ostatné spojené s projektom 0 33 200 0 0
51880  Služby - náklady na reklamu 2 450 2 500 3 000 550 1,22
51890  Služby - ostatné 6 135 4 500 4 430 -1 705 0,72

518  Ostatné služby spolu 698 557 628 540 589 539 -109 018 0,84
52101  Mzdy základné za odpracovanú dobu 162 900 162 000 159 305 -3 595 0,98
52102  Prémie k zákadnej mzde 23 576 23 500 23 061 -515 0,98
52104  Príplatky a doplatky ku mzde 1 571 1 600 1 446 -125 0,92
52105  Príplatok za prácu nadčas 73 200 119 46 1,63
52106  Náhrady miezd 28 989 28 000 28 720 -269 0,99
52107  Odmena - deputat 6 190 6 000 5 777 -413 0,93
52108  Dohody o vykonaní práce 4 554 3 500 3 508 -1 046 0,77
52111  Odmeny dlhodobé 24 580 26 000 24 280 -300 0,99
52112  Odmeny iné mimoriadne 482 1 000 398 -84 0,83
52113  Odmeny jubilejne 482 400 396 -86 0,82
52140  Rezerva na mzd.náklady  nevyč.dovolenky 13 428 14 900 13 400 -28 1,00
52150  Rezerva na mzdové náklady odmeny -940 1 030 760 1 700 -0,81

521  Mzdové náklady  spolu 265 885 268 130 261 170 -4 715 0,98

523  Odmeny členom orgánov spoločnosti 1 765 1 900 1 902 137 1,08
52410  Zákonné sociálne poistenie 89 919 89 000 87 165 -2 754 0,97
52411  Rezerva na poistné - rozpustenie 4 717 5 180 4 710 -7 1,00
52412  Rezerva na poistné - tvorba -331 400 270 601 -0,82

524  Zákonné sociálne poistenie spolu 94 305 94 580 92 145 -2 160 0,98

525  Ostatné sociálne poistenie 4 089 4 100 4 061 -28 0,99
52710  Zákonné sociálne náklady - prísp. 55% 11 277 12 500 12 422 1 145 1,10
52720  Zákonné sociálne náklady - 1,5 % SF 3 298 3 500 3 222 -76 0,98
52730  Zákonné sociálne náklady - prísp.55 % sez. 1 608 0 0 -1 608 0,00
52740  Náhrady príjmu pri počas PNS 353 500 474 121 1,34



52839  Doprava deputátu vlastní zamestnanci 679 800 643 -36 0,95

528  Ostatné sociálne náklady spolu 679 800 643 -36 0,95

531  Daň z motorových vozidiel 1 830 1 850 1 813 -17 0,99

532  Daň z nehnuteľností 2 511 2 940 2 941 430 1,17

538  Ostatné  dane a poplatky 862 900 680 -182 0,79

541  Zostatková cena predaného DHM a DNM 864 3 759 3 759 2 895 4,35

542  Predaný materiál 0 4 400 4 408 4 408

547 Tvorba a zúčt. opr. položky k pohľadávkam 0 0 0
546  Odpis pohľadávky 200 0 0 -200 0,00

54830  Ostatné prev.nákl.súvisiace s poľovníctvom 2 510 3 000 2 990 480 1,19
54840  Rezerva na pestovnú činnosť - tvorba 60 000 100 000 190 000 130 000 3,17
54840  Rezerva na pest.činnosť - rozpustenie -300 000 -300 000 -300 000 0 1,00
54850  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 95 100 71 -24 0,75
54860  Poistenie majetku 5 378 4 300 4 272 -1 106 0,79
54869  Ostatné prevádzkové náklady 53 200 176 123 3,32
54899  Členské píspevky PO  1 508 1 508 1 508 0 1,00

548  Ostatné prevádzkové náklady -230 456 -190 892 -100 983 129 473 0,44

549  Manká a škody 0 0 0 0

55110  Odpisy DNM nad 2 400 € 0 0 0 0
55120  Odpisy DHM nad 1 700 € 77 718 67 700 67 648 -10 070 0,87

551  Odpisy DNM a DHM 77 718 67 700 67 648 -10 070 0,87

563   Kurzové straty 0 0 0 0

56810  Bankové poplatky 675 700 620 -55 0,92
56890  Halierové vyrovnanie 0 0 5 5

568  Ostatné finančné náklady 675 700 625 -50 0,93

569  Manká a škody na finančnom majetku 0 0 0 0

582  Škody 0 0 0 0

59120  Daň z úrokov vysporiadaná 1 527 0 1 154 -373

5  N Á K L A D Y   celkom 1 102 359       1 062 448     1 105 498       3 139 1,00

Novoveská cesta 33,  054 01  L e v o č a

účet  Druh nákladov a výnosov Skutočnosť Plán Skutočnosť S16-S15 S16/S15

 2015 2016 2016

60110  Tržby za vlastné výrobky 934 886 913 000 970 798 35 912 1,04
60111  Tržby za vlastné sadenice a semana 15 399 21 077 21 077 5 678 1,37
60120  Deputáty, úžitkové drevo 3 948 3 500 3 675 -273 0,93
60130  Tržby za divinu 9 063 7 000 10 511 1 448 1,1660130  Tržby za divinu 9 063 7 000 10 511 1 448 1,16
60140  Tržby za doplnkové výrobky 680 200 1 197 517 1,76

601  Tržby za vlastné výrobky 963 976 944 777 1 007 258 43 282 1,04
60210  Tržby za služby 11 173 16 000 16 743 5 570 1,50
60220  Tržby za chaty 147 150 226 79 1,54
60230  Tržby-nájom pozemkov (lúky,včely) 550 550 550 0 1,00
60240  Tržby za poľovníctvo 8 862 10 050 10 029 1 167 1,13
60260  Tržby za prenajatý HM 6 925 2 875 2 875 -4 050 0,42

602  Tržby z predaja služieb 27 657 29 625 30 423 2 766 1,10
61110  Zmena stavu NV - drevo 0 0 0 0
61120  Zmena stavu NV - sadenice -220 -4 800 -4 808 -4 588 21,85

611  Zmena stavu nedokončenej výroby -220 -4 800 -4 808 -4 588 21,85
61310  Zmena stavu výrobkov - drevo 15 289 2 000 -13 202 -28 491 -0,86
61330  Zmena stavu výrobkov - zverina 63 100 -3 -66 -0,05

613  Zmena stavu hotových výrobkov 15 352 2 100 -13 205 -28 557 -0,86
62110  Aktivácia materiálu-vlastná spotreba,rezivo 2 063 1 400 1 012 -1 051 0,49
62120  Aktivácia materiálu-vlastné sadenice 60 461 50 111 50 040 -10 421 0,83
62130  Aktivácia materiálu-semeno 0 362 362 362

621  Aktivácia materiálu 62 524 51 873 51 414 -11 110 0,82

622  Aktivácia vnútroorganizačných služieb 191 240 218 27 1,14

623  Aktivácia DNM 0 0 0 0

624  Aktivácia DHM 0 0 0 0

641  Tržby z predaja DNM a DHM 21 117 3 759 3 759 -17 358 0,18

642  Tržby z predaja materiálu 1 350 7 000 7 081 5 731 5,25

644  Zmluvné pokuty a penále 0 0 0 0

646  Výnosy z odpísaných pohľadávok 200 0 0 -200 0,00
64810  Nároky na náhradu škody 764 0 259 -505 0,34
64820  Dotácie prevádzkové 39 795 36 500 36 510 -3 285 0,92
64840  Ostatné výnosy z hospdárskej činnosti 2 107 430 431 -1 676 0,20

648  Ostatné prevádzkové výnosy 42 666 36 930 37 200 -5 466 0,87

662  Úroky prijaté 8 506 6 000 6 103 -2 403 0,72

663  Kurzové zisky 0 0 0 0

665  Výnosy z dlhodob. finančného majetku 0 0 0 0

668  Ostatné finančné výnosy 0 0 0 0

688  Mimoriadne výnosy 0 0 0 0

6  V ý n o s y    celkom 1 143 319 1 077 504 1 125 443 -17 876 0,98

 Výsledok hospodárenia pred zdanením 40 960 15 056 19 945 -21 015 0,49
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