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1 ÚVOD 
 
Lesy mesta Levoča spoločnosť s r. o. (ďalej „spoločnosť LML“) bola založená dňa 7. 3. 

1994 zakladateľskou listinou a do obchodného registra zapísaná 1.8.1994. Jediným stopercentným 
spoločníkom spoločnosti od jej založenia je mesto Levoča a tento stav dodnes pretrváva. 
Spoločnosť LML spravuje lesný pôdny fond vo vlastníctve mesta Levoča o výmere 6 276 ha. Vo 
vzťahu k vlastníkovi je užívateľom majetku. 

Spoločnosť LML vykonáva pestovnú činnosť zameranú na obnovu, ošetrovanie a ochranu 
lesa a ťažbovú činnosť. Je výrobcom výrobkov z dreva, predajcom dreva a výrobkov v rozsahu 
predmetu svojej podnikateľskej činnosti. V predmete podnikania má zahrnuté viaceré ďalšie 
činnosti: drobnú lesnú výrobu, semenárstvo a škôlkarstvo, udržiavanie zvážnic a ciest, nákladnú 
cestnú dopravu, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve a iné. 

Spoločnosť LML uhrádza svoje výdavky z príjmov získaných zo svojej podnikateľskej 
činnosti. O nakladaní so ziskom rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti LML. 
 
2 ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 
  
2.1 Ťažba dreva 

 
Celková vykonaná ťažba dreva v roku 2020 bola vo výške 14 624 m3, z toho ťažba vo 

vlastnej výrobe súkromnými ťažbovými skupinami 14 468 m3, v samovýrobe obyvateľstvom 
156m3. Plánovaná výška ťažby dreva pre rok 2020 bola stanovená vo výške 14 000 m3 - Lesná 
správa 01 Levoča (ďalej „LS01“) 10 500 m3 a Lesná správa 02 Levočská Dolina (ďalej „LS 02“) 
3 500 m3, čo bolo v úrovni minulého roka. Predpokladané priame náklady na túto ťažbu boli 
stanovené na 148 700 €. 

V priebehu roka bola plánovaná výška ťažby zachovaná, došlo však k jej korekcii v rámci 
lesných správ (ďalej „LS“). Naplánovanie ťažby sa zameralo na lesné porasty s úmyselnou a tiež 
náhodnou ťažbou na LS 01  a sústredenou a rozptýlenou kalamitnou ťažbou na LS 02. Cieľom 
dosiahnutia plánovaných úloh v ťažbe v roku 2020 bolo čo najoptimálnejšie popri úmyselnej ťažbe 
splniť aj úlohy v spracovaní kalamity a dosiahnuť stanovené výnosy pre ostatné činnosti 
spoločnosti. Pri plánovaní ťažby v jednotlivých lesných porastov bolo potrebné prihliadať nielen 
na očakávané množstvo, ale aj na drevinovú skladbu a kvalitatívnu rôznorodosť dreva z ťažby. 
Ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, tak aj v roku 2020 sa dominantný ekonomický výnos 
očakával z úmyselných ťažieb LS 01. Na LS 02 sa z dôvodu nízkej a tenkej kalamitnej ťažby 
predpokladali nižšie výnosy. Zavedenie mesačného sledovania plnenia plánu ťažby 
a dosiahnutých tržieb z predaja dreva až po úroveň LS nám umožňovalo vykonávať a usmerňovať 
plnenie výrobných úloh podľa aktuálneho stavu a regulovať ekonomické parametre spoločnosti 
LML. 

Z celkovej vykonanej vlastnej ťažby v roku 2020 sa vyťažilo v I. polroku vyše 66% (LS 
01 – 51%, LS 02 – 15%), a to napriek nižšej ťažbe v 3. a 4. mesiaci z dôvodu pandémie COVID 
19. Poradie podľa prevedenej ťažby v roku 2020: Lesný obvod (ďalej „LO“) Zwanzigerka (29%), 
LO Slaná (22%), LO Kraľovec (20%), LO Romančina (14%), LO Peklo (11%) a najnižšia na LO 
Mervova (4%).  

Plánovaná ťažba dreva v roku 2020 sa realizovala činnosťou súkromných ťažbových 
skupín.  Na začiatku roka 2020 pracovalo v ťažbe dreva 8 súkromných ťažbových skupín (cca 20 
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ľudí) a ku koncu roka 7 (16 ľudí). Z 8 ťažbových skupín boli 3 z Levoče alebo blízkeho okolia. 
V roku 2020 sme v ťažbových skupinách neevidovali žiaden pracovný úraz. 

V roku 2020 bolo obnovnou úmyselnou ťažbou vyťažených 7 197 m3 dreva,  výchovná 
úmyselná ťažba dreva (VU-50) sa nevykonávala, náhodnou ťažbou 7 426 m3 dreva a mimoriadnou 
ťažbou 1 m3. Na základe sledovania predchádzajúcich rokov, podiel náhodnej ťažby k celkovej 
vykonanej ťažbe klesal. Z toho je zrejmé, že pôsobenie škodlivých činiteľov (vietor, sucho a pod.) 
na lesné porasty nebolo také intenzívne a rozsiahle ako to bolo v minulosti v čase rozsiahlych 
kalamít. Na LS 01 prevládala úmyselná ťažba (takmer 70% z ťažby LS01) a na LS 02 náhodná 
ťažba (100% z ťažby LS 02). Úmyselná ťažba na LS 01 sa vykonávala formou maloplošných 
cloných rubov (56%) a maloplošných holubrubov (13%). Náhodná ťažba na LS 02 bola prevažne 
sústredená (69%) a rozptýlená (31%).  

Odhad stavu nespracovanej kalamity na začiatku roka 2020 bol cca 3 500 m3 . Kalamita ku 
koncu roka 2020 bola vo výške cca 1 000 m3. Skutočný stav kalamity v roku 2020 poklesol o 2 
500 m3.                          

Rozdelenie náhodnej ťažby podľa škodlivých činiteľov za rok 2020 bolo nasledovné: 
• najvyššie  zastúpenie mali biotické škodlivé činitele (hmyz, huby ai.) a  
• abiotické škodlivé činitele (vietor). 

Z jednotlivých druhov škodlivých činiteľov prevláda zastúpenie vetra (takmer 22%) a lykožrúta 
smrekového (takmer 19%). 

Podiel ťažby ihličnatých drevín z celkovej vykonanej ťažby v roku 2020 predstavoval 
takmer  96% a podiel ťažby listnatých drevín cez 4%..   

Celkové priame náklady vynaložené spoločnosťou LML vo vlastnej komplexnej výrobe 
dreva, t. j. ťažba, približovanie a manipulácia dreva na odvoznom mieste predstavujú 109.326,74€.  
Priemerné náklady vlastnej ťažby boli vo výške 7,56 €/m3 

Predaj dreva na pni sa v roku 2020 nerealizoval, avšak vývoz haluziny a ťažbových 
zvyškov z lesných porastov na výrobu lesnej štiepky prebiehal. Bol realizovaný na ploche 20,52 
ha. 

V roku 2020 bola evidovaná samovýroba palivového hrúbia vo výške 156 m3 (v roku 2019 
– 179 m3). Naďalej pretrváva záujem obyvateľov Levoča a susedných dedín o tento spôsob 
prípravy dreva na vykurovanie, pretože je pre ne finančne prijateľný. 
 
2.2 Približovanie dreva 
 

Približovanie dreva tvorí dôležitú súčasť ťažbových prác v lesných porastoch. 
Približovaním sa vyťažené drevo, zväčšia v podobe surových kmeňov, dostáva na lesný sklad, kde 
sa kráti na drevné sortimenty. 

V roku 2020 sa drevo približovalo na lesné sklady prostredníctvom UKT (univerzálny 
kolesový traktor) a LKT (lesný kolesový traktor). Lesné porasty, ktoré spoločnosť LML 
obhospodaruje, patria do kategórie traktorových terénov s prijateľným sprístupnením. 

Pri približovaní dreva v roku 2020 sa v prípade potreby využívali aj ťažné kone, ale ich 
zapájanie bolo nízke. Predstavujú významnú pomoc v ťažko dostupných lokalitách, minimalizujú 
škody v ťažených porastoch, na prirodzenom zmladení a lesnej pôde. Ich použitie z roka na rok 
klesá. 
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Lesné približovacie traktory vybavenosťou spĺňali prevádzkové a bezpečnostné parametre 
približovania. V roku 2020 sa v ťažbe nevyužívali harvestery a v približovaní ani forwardery. 
V roku 2020 bolo priblížených 14 468 m3.  
 
2.3 Manipulácia dreva 
 

Manipulácia dreva je dôležitou fázou ťažbovej činnosti a hlavne výroby drevných 
sortimentov. Manipulácia dreva sa prevádzala pracovníkmi súkromných ťažbových skupín na 
lesných skladoch. Hlavným cieľom manipulácie dreva je dosiahnutie maximálneho zhodnotenia 
drevných sortimentov a ich bezproblémový predaj zmluvným odberateľom. 

Je potrebné správne vyhodnotiť kvantitatívne a kvalitatívne parametre dreva (hrúbka, 
dĺžka, tvar kmeňa, veľkosť a množstvo hrčí, chyby dreva dané trhlinami, zbiehavosťou, krivosťou, 
sfarbením, hnilobou, poškodením hmyzom a pod.) a prijať správne rozhodnutie k manipulácii. 
Rozhodujúce slovo v tom má konanie a odborné stanovisko lesníka a manipulanta.  

Z percentuálneho porovnania rok 2020 oproti roku 2019 došlo k nárastu o 3% v sort. III A, 
pokles o 4% v sort. III.B, nárastu o 3% v sort. III.C, nárastu o 1% a v sort. vláknina a bez pohybu 
v sort. palivo.  
 
2.4 Odvoz dreva 
 
 Odvoz dreva z lesných skladov bol v roku 2020 prevádzaný nákladnými autami 
odberateľov dreva a súkromnými prepravcami k odberateľom alebo na expedičný sklad (ďalej 
„ES“) Levoča. Na dopravu dreva sa využívali nákladné vozidlá na krátke sortimenty prípadne 
s prívesom alebo nákladné vozidlá s návesom. Odvoz dreva vykonávaný cudzími prepravcami pre 
spoločnosť LML v roku 2020 sa realizoval na základe platných zmlúv. Palivové drevo 
z odvozného miesta (ďalej „OM“) bolo v prevažnej miere odvážané našim nákladným vozidlom. 
Odvoz počas roka bol pravidelný a plynulý, čo umožňovalo v ťažbe dreva plniť stanovené úlohy 
plynule. Spomalenie odvozu dreva bolo citeľné v mesiaci apríl spôsobených obmedzeniami štátu 
pre Covid-19. 

Evidenčný stav zásob dreva ku koncu roka 2020 je 218,42 m3, z toho na OM 172,64 m3 
a na ES Levoča 45,78 m3. 
 
3 PESTOVNÁ ČINNOSŤ  
 

V roku 2020 sa čerpanie finančných nákladov v pestovnej činnosti predpokladalo na úrovni 
predchádzajúceho roka. Napokon bola pestovná činnosť v čerpaní priamych nákladov vyššia 
oproti roku 2019. Bola prijatá úprava plánu s platnosťou od 1.5.2020, ktorá stanovovala nový 
upravený rozsah výkonov a nákladov. Upravený ročný plán pestovných výkonov a nákladov však 
umožňoval v dostatočnom rozsahu zabezpečiť nevyhnutnú starostlivosť o les. 

V roku 2020 bola pestovná činnosť hradená z vlastných finančných zdrojov. Hlavnou 
úlohou v pestovnej činnosti bolo pripraviť ťažbou odlesnené plochy k obnove lesa a po jej 
vykonávaní zabezpečiť nevyhnutne potrebnú ochranu a výchovu mladých lesných kultúr. Hlavne 
v ochrane a výchove lesa sa hľadali možné úspory nákladov pri prehodnocovaní pôvodného plánu.  
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V pestovnej činnosti v roku 2020 pracovalo cca 15 súkromných pestovných skupín 

(pravidelne 8, príležitostne 7). Počtom pracovníkov sa zväčšia jedná o malé skupiny. V pracovnom 
pomere na dobu určitú sme zamestnávali 5 zamestnancov v škôlkarskom stredisku Pisarčina.  

Z pohľadu požiarnej ochrany lesa sme na našich lesných pozemkov nemali lesný požiar. 
Bolo to spôsobené nevykonávaním spaľovania ťažbového odpadu na plochách a jeho vyvážaním 
na miesta mimo lesných porastov, kde sa spracúval na lesnú štiepku. Spolupráca s Hasičským 
a záchranným zborom v Levoči možno hodnotiť ako dobrú.  

Celkový prehľad o vykonanej pestovnej činnosti za rok 2020 je uvedený v prílohe tabuľka č. 1. 

  
3.1 Výkon 010 – Lesná pôda určená na zalesňovanie 
 

Tento výkon predstavuje pohyb prírastkov a úbytkov holín na lesných pozemkoch počas 
roka. V roku 2020 bol prírastok holín z ťažby pre prvú sadbu vo výške 32,02 ha. V roku 2019 to 
bolo 47,70 ha. Iný príjem holín za rok 2020 tvoril prírastok holín pre prvú podsadbu (20,54 ha), 
prírastok holín pre 1. sadbu na ploche po uplynutí lehoty na zabezpečenie (1,90 ha), prírastok holín 
z neúspešného zalesňovania pre opakovanú sadbu (1,92 ha) a prírastok holín z neúspešného 
zalesňovania pre opakovanú podsadbu (0,40 ha). Celková výška prírastku holín za rok 2020  
dosiahla 56,78 ha ( v roku 2019 to bolo 79,86 ha). 

 
3.2 Výkon 011 – Obnova lesa 
 

Lesná správa Pôvodný plán 
(ha/ks) 

Upravený plán 
(ha/ks) 

Skutočnosť 
(ha/ks) 

01 (Levoča)   45,00 / 62 700 38,10 / 137 800   39,64 / 147 840 
02 (Levočská Dolina)   24,00 / 77 000 21,40 /  26 650 21,86 /  71 500 

Spolu 69,00 / 239 700 59,50 / 206 450 61,50 / 219 340 
 

Úspešnému vykonaniu obnovy lesa predchádza príprava a naplánovanie potrebného 
množstva sadeníc a dostatočného počtu pracovníkov. V spoločnosti LML sa na prvé miesto kladie 
požiadavka maximálneho využitia vlastného LRM a minimalizácia nákupu sadeníc. Úspešné 
zalesňovanie závisí od kvalitného sadbového materiálu, kvality prevedených prác a ich vykonania 
v čase vhodných prírodných podmienok (počasie, pôdna vlaha a pod.).  

Teplé počasie umožnilo včasné vyzdvihnutie sadeníc určených do obnovy lesa už 
v polovici marca. Jesenná obnova lesa po úprave plánu prebehla vo väčšom rozsahu ako bol 
pôvodný zámer. Odsun úloh do jesene umožnil vyššie zapojenie vlastných sadeníc, hlavne buka, 
ktorého sme na jar mali nedostatok a museli by sme ho nakupovať vo väčšom množstve.  

Jarná umelá obnova lesa predstavovala 43,92 ha = 146 440 ks sadeníc. 

Jesenná umelá obnova lesa predstavovala 17,58 ha = 72 900 ks sadeníc. 

 Zo všetkých zalesnených plôch za rok 2020 jarná umelá obnova predstavovala cez 71% 
a jesenná umelá obnova necelé 29%. V počte sadeníc je to 67% jarnej obnovy a 33% jesennej 
obnovy. V roku 2020 dominovala v umelej obnove lesa sadba listnatých drevín (86% 
z vysadených sadeníc). Sadba ihličnatými drevinami tvorila 14% z vysadených sadeníc. Podiel 
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umelej obnovy lesa na celkovej obnove v roku 2020 tvoril približne 85% (prvej 79% , opakovanej 
5%) a podiel prirodzenej obnovy 12%.  

Prirodzené zmladenie do nepripravenej pôdy bolo vykázané len na ploche 11,14 ha, z toho 
JH 4,40 ha, JS 3,71 ha, BR 1,66 ha a SM 1,57 ha. Na obnovu lesa v roku 2020 sa použilo 160 340 
ks vlastných sadeníc a 59 000 ks nakupovaných sadeníc. Celkové množstvo nakupovaných 
sadeníc tvoril BK na jarnú obnovu. Celkový predaj voľnokorenných sadeníc zo ŠS Pisarčina iným 
lesným subjektom za rok 2020 bol vo výške 207 300 ks, a to nasledovne: SC 92 300 ks, SM 88 250 
ks, BO 26 400 ks a JD 350 ks. 

V roku 2020 bolo najvyššie zalesňovanie v LO Zwancigerka – 89 395 ks, čo predstavuje 
41% z celkového počtu vysadených sadeníc. Na ostatných LO boli zalesňovacie úlohy v rozsahu 
12 – 15% z celkového poštu vysadených sadeníc, okrem LO Mervova, kde to bolo cez 3%. 

Prehľad obnovy lesa  

Rok obnovy umelá obnova prirodzená obnova spolu 

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 
2017 118,59 ha / 348 955 ks 10,47 ha 129,06 ha 
2018   59,34 ha / 170 775 ks   0,77 ha   60,11 ha 
2019   69,08 ha / 213 750 ks   9,19 ha   78,27 ha 
2020   61,50 ha / 219 340 ks  11,14 ha   72,64 ha 

 
Na umelej obnove lesa v roku 2020 sa podieľali iba súkromné pestovné skupiny. Celkové 

priame náklady na mzdy a služby v obnove lesa za rok 2020 predstavovali 26% celkových 
priamych nákladov na mzdy a služby z  pestovnej činnosti. Priemerná nákladovosť zalesnenia 1 
sadenice bola 0,217 €/ks. Priemerná nákladovosť na 1 ha zalesnenej plochy v rámci spoločnosti 
LML bola 774 €/ha vrátane odvodov, čo je o 202 € viac oproti minulému roku. Výška pri tomto 
údaji je závislá od priemerného množstva sadeníc na 1 ha. Kým v roku 2019 bol priemer  
vysadených sadeníc 3 094 ks/ha, v roku 2020 bol až 3 566 ks/ha. Bolo to spôsobené vyšším 
podielom buka v obnove lesa oproti predchádzajúcemu roku. 
 
3.3 Výkon 015 – Uhadzovanie haluziny 
 

Lesná správa Pôvodný plán 
 (ha) 

Upravený plán 
(ha) 

Skutočnosť  
(ha) 

01 (Levoča)   42,00   10,00 36,58 
02 (Levočská Dolina)   30,00   16,00 14,78 

Spolu   72,00   26,00 51,36 
 

Plnenie výkonu 015 z hľadiska plošného rozsahu je založené na vyhodnotení plnenia úloh 
na podvýkone 02 – uhadzovanie haluziny pre štiepkovanie, podvýkone 31 – uhadzovanie haluziny 
vrátane pálenia a podvýkone 32 – uhadzovanie haluziny do pásov bez pálenia.  

Uhadzovanie haluziny na výrobu lesnej štiepky jej zberom a vývozom z plôch bolo 
vykonané na 20,52 ha, čo je 40% zo všetkých uhadzaných plôch. Vývoz haluziny z plôch sa 
vykonal vývoznou súpravou. Strojové odstraňovanie haluziny z porastov pre štiepkovanie 
evidované na podvýkone 02 (20,52 ha) bolo vykonané len na LS 01 bez čerpania priamych 
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nákladov. Ručné uhadzovanie haluziny do pásov zrealizovali súkromné pestovné skupiny. 
Príprava plôch na obnovu prebiehala hlavne v druhej polovici roka. V roku 2020 bolo na výkon v 
uhadzovaní haluziny vynaložených až 49% finančných nákladov z celkových priamych služieb 
a miezd v pestovnej činnosti. 

Priemerná cena na podvýkone 31, 32 predstavovala 715 €/ha, čo je o 21 € viac ako v roku 
2019. Na LS 01 to bolo 725 €/ha a na LS 02 705 €/ha. Práce boli vykonané len na podvýkone 32 
(uhadzovanie do pásov) prostredníctvom súkromných pestovných skupín v rozsahu 30,84 ha. 

Priame náklady na podvýkone 99 vo výške 866,20 € tvorili náklady na pomocné práce 
spojené s týmto výkonom, t. j. práce v hygiene lesa, podpora prirodzeného zmladenia, vyčistenie 
porastových okrajov alebo obnovených plôch od haluziny a pod.  
 
3.4 Výkon 017 – Ochrana mladých lesných porastov (ďalej „MLP“) proti burine 
 

Lesná správa Pôvodný plán   
(ha) 

Upravený plán 
(ha) 

Skutočnosť  
(ha) 

01 (Levoča) 101,00 51,00 0,80 
02 (Levočská Dolina) 100,00 55,00 19,65 

Spolu 201,00 106,00 20,45 
 

Pôvodný plán ochrany MLP proti burine pre rok 2020 vychádzal so skutočnej potreby 
zabezpečenia ochrany lesných kultúr pred burinou. Pri úprave plánu bol tento výkon vyhodnotený 
ako najviac prístupný a vhodný pre šetrenie finančných nákladov. Preto sa plnenie tohto výkonu 
dostalo do útlmu a dosiahlo 19% z upravenej plochy. Ušetrili sa tým finančné prostriedky 
a uprednostnilo plnenie dôležitých výkonov. Ďalšie roky ukážu správnosť tohto rozhodnutia na 
vývoj MLP.  

V roku 2020 sa ochrana MLP proti burine vykonala na 20,45 ha, kým v predchádzajúcom 
roku na 175,04 ha. Na LS 01 sa vykonalo len na ploche 0,80 ha a na LS 02 na ploche 19,65 ha. 
Zameraná bola hlavne na najohrozenejšie plochy. Na plochách sa ochranný zásah previedol len 
raz. Priame náklady na podvýkone 99 tvorili náklady na vyžínanie poľovníckych chodníkov, a to 
vo výške 1 700,- €. Celkove sa na tento výkon vyčerpali iba 2% z priamych nákladov miezd 
a služieb v pestovnej činnosti. 
 
3.5 Výkon 019 – Ochrana MLP proti zveri 
 

Lesná správa Pôvodný plán   
(ha) 

Upravený plán 
(ha) 

Skutočnosť   
(ha) 

01 (Levoča)   206,00 115,00 208,07 
02 (Levočská Dolina) 140,90 80,00 140,72 

Spolu 346,90 195,00 348,79 
 
Jelenia zver v našich podmienkach hospodárenia patrí k dominantným biotickým škodcom 

na mladých lesných porastoch. Aj preto sa v roku 2020 po prehodnotení upraveného plánu 
pristúpilo k návratu k pôvodnému plánu. Nezastupiteľnú úlohu v eliminácii škôd spôsobených 
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zverou má pohľad na stav a početnosť zveri nachádzajúcu sa v obhospodarovaných lesoch 
a riešenie jej zníženia odstrelom vo všetkých náležitých poľovných revíroch. 

MLP sú poškodzované a ničené predovšetkým ohryzom a lúpaním zverou. Chemická 
ochrana proti zveri repelentami v roku 2020 bola hlavnou ochranou MLP proti zveri. Prevádzal sa 
náter sadeníc proti ohryzu pred zimným obdobím a používal sa repelent CERVAKOL EXTRA, 
ktorým sa ošetrilo 348,79 ha mladých lesných kultúr (v roku 2019 to bolo 352,08 ha). Na chemickú 
ochranu MLP proti zveri sa v roku 2020 použilo 2 878,20 kg Cervakolu. Výkon ochrana MLP 
proti zveri tvoril 10% z celkových priamych nákladov na mzdy a služby v pestovnej činnosti. 

V roku 2020 bola priemerná nákladovosť chemickej ochrany MLP proti zveri vo výške 
50,00 €/ha a zodpovedala minulému roku. 
 
3.6 Výkon 020 – Prečistky 
 

Lesná správa Pôvodný plán   
(ha) 

Upravený plán 
(ha) 

Skutočnosť  
(ha) 

01 (Levoča) 50,00 20,00 34,66 
02 (Levočská Dolina) 80,00 60,00 71,11 

Spolu 130,00 80,00 105,77 
 

Pôvodný plán prečistiek pre rok 2020 bol stanovený z potrieb oboch LS a predpisov Plánu 
starostlivosti o les (ďalej „PSoL“). Pôvodný plán prečistiek stanovoval prerezávky (pdv. 16) na 
105 ha a plecie ruby (podv. 01) na 25 ha. Nakoniec bolo prevedených 85,97 ha prerezávok, z toho 
na LS 01 to bolo 15,4 ha a na LS 02 až 70,93 ha. Vykonalo sa aj 19,80 ha plecích rubov, z toho na 
LS 01 – 19,62 ha a na LS 02 – 0,18 ha.  

Všetky prečistky boli prevedené mechanizovane a celkové priemerné náklady 
predstavovali 215,58 €/ha. Priemerné náklady boli oproti roku 2019 vyššie o 7,71 €/ha. Prečistky 
v roku 2020 sa podieľali 20% na čerpaní priamych nákladov na mzdy a služby v pestovnej 
činnosti. Zásahy prevádzané formou prečistiek v MLP sú potrebné a nevyhnutné pre ďalší vývoj 
a zlepšovanie stability mladín a zvyšovanie odolnosti pôsobeniu škodlivých činiteľov. Je však 
nutné, aby boli vykonávané včas a dostatočne intenzívne. 

 
3.7 Výkon 028 – Ochrana lesa 
 

V roku 2020 sa v ochrane lesa vykonávali len práce súvisiace s ochranou lesa proti 
podkôrnemu hmyzu. Starostlivosť, evidencia a kontrola bola prevádzaná na oboch LS lesníkmi 
v súlade so STN 48 27 11. V roku 2020 boli inštalované feromónové lapače na odchyt lykožrúta 
smrekového v počte 30 ks (LS 01 – 20 ks a LS 02 – 10 ks) a lykožrúta lesklého 5 ks (len LS 02). 
Silný odchyt lykožrúta smrekového bol na 5 ks, stredný na 18 ks a slabý na 7 ks feromónových 
lapačov. Stredný odchyt lykožrúta lesklého bol na 5 ks feromónových lapačov. 

Priame náklady miezd a služieb na ochranu lesa neboli čerpané z dôvodu šetrenia a presunu 
finančných prostriedkov do iných pestovných výkonov. 
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3.8 Výkon 039 – Ostatné pestovné práce 
 

V rámci výkonu 039 boli finančné prostriedky čerpané na vyznačovanie zásob na stojato 
(podv. 11) a na ostatné práce potrebné v rámci výkonu (pdv. 99). 

Celkové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 319,06 €, a podobne ako 
v predchádzajúcom výkone boli presunuté do iných pestovných výkonov.   
 
4 OSTATNÁ ČINNOSŤ 
 

Ostatné lesnícke činnosti predstavuje široký komplex výkonov, ktoré pomáhajú v plnení 
ťažbových a pestovných výkonov alebo pôsobia samostatne. Patrí sem zber a lúštenie semien, 
výroba sadeníc v škôlkach, poľovníctvo, drobná lesná výroba, obhospodarovanie lúk a iné. 
Významné postavenie majú opravy a údržby - lesných ciest, zvážnic a hmotného majetku, 
vagónovanie dreva a iné. 

Prehľad ostatnej činnosti za rok 2020 v čerpaní priamych miezd a služieb podľa výkonov je 
uvedený v tabuľke 2. 
 
4.1 Výkon 128 – Opravy a údržba zvážnic 
 

Zvážnice sprístupňujú lesné porasty a predstavujú významnú súčasť lesnej dopravnej siete. 
Finančné prostriedky do opráv a údržieb zvážnic v roku 2020 neboli plánované. Drobné závady 
a poškodenia sa realizovali pri vykonávaní opráv lesných ciest. V roku 2020 sme neprevádzali 
významnejšie opravy zvážnic. Bežné opravy zvážnic sa týkali zväčšia regulácie povrchovej vody 
mimo zvážnicu, úprave ich vyústenia na odvozné cesty, odstraňovanie zosunutej zeminy alebo 
úpravu zúžených miest. Opravy a údržba sa vykonávali prevažne zemným strojom.  
 
4.2 Výkon 129 – Opravy a údržba lesných rámp 
 

V roku 2020 sa čerpali finančné prostriedky na opravu a údržbu rámp v celkovej výške 
97,22 €. Drobné opravy boli vykonávané na LS 02.  
 
4.3 Výkon 135 – Opravy o údržba lesných ciest 
 

Lesné cesty predstavujú pri správe a užívaní lesa dôležitý prvok dopravnej infraštruktúry a 
zabezpečovania lesnej výroby. Ich prostredníctvom je možný presun a pohyb ľudí a materiálu, 
odvoz vyrobených sortimentov, sprístupnenie lesných porastov, zmenšujú vzdialenosti a uľahčujú 
obhospodarovanie lesa. Nezastupiteľnú úlohu zohrávajú pri odstraňovaní škôd pri živelných 
pohromách (kalamity, záplavy, požiare a i.) alebo úrazoch v lesnom prostredí. Aby lesné cesty 
plnili svoj účel a zameranie, musia byť v zodpovedajúcom prevádzkovom a technikom stave. 

Súčasný stav sprístupnenia obhospodarovaného lesného majetku lesnými cestami je 
vyhovujúci a nepotrebuje ďalšie zväčšenie. Lesná dopravná sieť je dostatočne hustá a vyhovujúca 
pre súčasné podmienky. Vzniknuté poškodenia sú priebežne zaznamenávané a odstraňované 
okamžite alebo pri hromadných opravách po objednaní zemného stroja (zväčšia jeseň). Veľká časť 
lesných ciest sa počas zimy neudržiava v prejazdnom stave. Je to vo vrcholových častiach 
Levočských vrchov a tam, kde neprebieha lesná výroba. 
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V roku 2020 slúžili na financovanie výkonu vlastné finančné prostriedky spoločnosti LML. 
Ich použitie však bolo možné len v obmedzenej miere a po úprave plánu zamerané na šetrenie. 
Plán priamych nákladov na opravy a údržby lesných ciest bol pre rok 2020 stanovený na 6 400 €, 
čo bolo nižšie oproti roku 2018 o 26%. Skutočné priame náklady čerpané na opravy lesných ciest 
boli v celkovej sume 12 658,19 €. Bolo to možné vďaka dobrým ekonomickým výsledkom a po 
prehodnotení potreby účelnosti. Až jedna tretina (4 319 €) z priamych nákladov bola použitá na 
nákup materiálu (kameňa) a jeho dovoz z lomu Gretľa. 

Prvé rozsiahlejšie strojové práce s JCB  sa začali začiatkom septembra v lokalite 
Dvorčanský most. Po deštrukcii mosta sme pristúpili k úprave prejazdu cez potok výstavbou 
panelového brodu. Toto riešenie sa ukázalo ako veľmi dobré a zvládnuté za minimálne náklady. 
Ďalšie práce sa rozbehli až v druhej polovici októbra opravami ciest  a OM v lokalite Bolčák, 
Srdiace mláky, Peklo – Kozí hrb. V novembri prebehla oprava prístupovej cesty zemnými prácami 
a sypaním kameňa v lokalite Spálený bok. Previedlo sa pozdĺžne odvodnenie asfaltovej cesty 
s očistením krajnice od zemných nánosov, vyčistenie dvoch priepustov a lesného skladu. Pri 
odorickom kríži sa kameňom upravil vjazd na lesnú cestu. Po rozhrnutí asfaltu na ceste za Kovač 
vilou prostredníctvom JCB sa previedlo jej zhutnenie cestným valcom. Vykonalo sa veľa menších 
nenáročných zemných prác súvisiacich s odvodnením, rozhŕňaním drteného asfaltu a kameňa, 
úpravou výjazdov na cesty a reguláciou potokov v blízkosti lesných ciest. 

 V roku 2020 sa prevádzala bežná údržba lesných ciest čistením prostredníctvom 
súkromných skupín. Zimná údržba lesných ciest pluhovaním snehu prípadne posypom kameňa 
vrátane lesných skladov sa vykonávala traktorom JOHN DEERE.  
 
4.4 Výkon 211 – Zber semena, 214 – Lúštenie semien a 222 – Výroba sadeníc v škôlkach  
 
 Stredisko lesných škôlok Pisarčina (ďalej „LŠ“) zabezpečuje na výmere 4,55 ha produkciu 
sadeníc lesných drevín pre potreby spoločnosti LML a na predaj. V LŠ pestujeme rôzne druhy 
sadeníc (buk, smrek, jedľa, smrekovec, borovica a iné), pričom priemerná výrobná doba sadeníc 
je 3,03 roka. 

Hospodárenie lesnej škôlky (výkon 211, 214, 222) v roku 2020: 

výnosy spolu      66 460,34 € 
priame náklady (PN)    47 312,99 € 
výsledok hospodárenia (zisk)           19 147,35 €  

 Po započítaní výrobnej réžie 28 834,79 €, ktorá v roku 2020 predstavuje 61% z PN, 
výsledok hospodárenia je – 9 687,44 € (strata). 
 Náklady na priamy materiál v lesnej škôlky za rok 2020 boli  v sume 8 026 €, čo je oproti 
roku 2019 (7 250 €) nárast o 776 €  (index 1,11). Najvyššie čerpanie nákladov na materiál v roku 
2020 bolo na položkách osivo, hnojivo, rašelina a chemikálie. Čerpanie mzdových nákladov bolo 
v objeme 20 991 €, čo je navýšenie oproti roku 2019 (19 342 €) o 1 649 € (index 1,08). Ostatné 
priame náklady dosiahli výšku 18 087 €. V porovnaní s rokom 2019 (16 272 €) ide o navýšenie 
v sume 1 815 € (index 1,11).  

Z lesnej škôlky bolo v roku 2020 vyzdvihnutých 367 640 ks sadeníc (rok 2019 – 257 950 
ks), z toho určených pre vlastnú spotrebu 160 340 ks (rok 2019 – 99 750 ks) a predaj 207 300 ks 
(rok  2019 – 158 200 ks). Vo vnútropodnikovom ocenení predstavuje aktivácia vlastných sadeníc 
hodnotu 36 578,20 €. Zmena stavu nedokončenej výroby sadeníc ide o pokles: – 9 655,36 €. 
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V nedokončenej výrobe je evidovaných 924 000 ks sadeníc v hodnote 61 634,00 € (rok 2019 – 
71 378,60 €). Tržby z predaja sadeníc v počte 207 300 ks (rok 2019 – 158 200 ks sadeníc) boli 
v objeme 36 384 € (rok 2019 – 25 904 €), čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 10 480 € (index 
1,40). Ďalšie tržby v roku 2020 boli získané za predaj semenáčikov na škôlkovanie 35 000 ks 
v hodnote 2 720 €. 

 
4.5 Výkon 241 – Poľovníctvo 
 

Spoločnosť LML je užívateľom poľovného revíru Levoča II (ďalej „PR Levoča II“) na 
základe nájomnej zmluvy s mestom Levoča o celkovej výmere 3 884,57 ha.  

Podľa schváleného plánu chovu a lovu zveri sa v poľovníckej sezónne 2020/2021 vykonal 
selektívny odstrel nasledovne (plán / skutočnosť): 

• jelenia zver – 106 ks / 106 ks, 
• srnčia zver – 3 ks / 2 ks a 
• diviačia zver – 18 ks / 13 ks (5 ks úhyn). 

Plán chovu a lovu jelenej a diviačej zveri bol splnený podľa pohlavia a vekových tried na 100%. 
V srnčej zveri nebol odlovený 1 ks srnec I. v tr. Hlavná poľovnícka sezóna bola leto, jeseň a zima. 
V mesiaci september a október sme plnili plán poplatkového odstrelu jeleňov a v ďalších 
mesiacoch odstrel jeleníc a jelenčiat. Priebežne bol plnený aj odstrel srnčej a diviačej zveri 
v zákonnej dobe lovu. V zimnom období sme vykonávali prikrmovanie jelenej zveri objemovým 
krmivom a vnadenie diviačej zveri jadrovým krmivom v primeranom a postačujúcom množstve 
najmä v mesiacoch január a február.  

Samotný lov zveri bol vykonávaný podľa poľovníckych pravidiel a zvyklostí. Poľovník 
ulovenú zver vždy nahlásil hneď po ulovení poľovnému hospodárovi. Prvotné vyšetrenie ulovenej 
zveri vykonal poľovný hospodár, alebo poľovný referent, ktorí majú na to príslušné oprávnenie. 
Pri postrieľanej zveri sme používali poľovných psov na dohľadávanie. Úraz pri poľovačke nebol 
zaznamenaný.  

V hospodárení v revíri v roku 2020 sme zaznamenali príjem 29 727 € a výdaj 16 534 €, čo 
oproti roku 2019 je nárast – príjem 27 139,22 € a výdaj 9 679,83 €. 

Škody spôsobené jeleňou a srnčou zverou na lesných porastoch PR Levoča II sme 
k 01.07.2020 evidovali vo výške 39 116 €. Stavy jelenej zveri boli veľmi vysoké, preto sme 
navýšili plán lovu v roku 2020 o uvedených 3 ks oproti roku 2019.  

Od 1.1.2020 bol PR Levoča  II zaradený do nárazníkovej zóny pre AMO do odvolania. 
Prognóza AMO je epidemiologicky omnoho nepriaznivejšia v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. Príjem z diviny to ovplyvňuje nepriaznivo. 

Poľovnícka sezóna 2020/2021 bola z pohľadu chovu a lovu zveri veľmi náročná pre 
pandémiu COVID-19. Pandémia výrazne obmedzila plánovanie lovu poplatkovými poľovníckymi 
hosťami. Podarilo sa nám získať slovenských záujemcov o poplatkový lov a lov sme úspešne 
vykonali v trofejových jeleňoch. 

Výrazne bol obmedzený predaj zveriny (diviny) pre spracovateľov. Predaj diviny sme boli 
nútení vykonávať malopredajom v celých kusov pre obyvateľstvo. Pri predaji diviny neboli zistené 
žiadne nedostatky v kvalite diviny od občanov. Zaregistrovali sme od záujemcov o divinu len 
pozitívne reakcie a spokojnosť s predajom. Týmto sme sprístupnili riadny predaj pre občanov 
Levoče a okolia, ale aj z iných časti Slovenska. 
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Odlov zveri lesným personálom bol v čase lovu zveri veľmi náročný, ale úspešný. Pristúpili 
sme k zvýšeniu zastrelného, ktorý výraznejšie pokryje osobné náklady (pohonné látky, pomôcky  
a čas) spojené s lovom najmä holej zveri. 

V závere poľovníckej sezóny sa uskutočnila chovateľská prehliadka v núdzovom režime. 
Trofeje boli pripravené k prehliadke s príslušným bodovým hodnotením a povinnou 
dokumentáciou. Lov trofejovej zveri nebol v rozpore s pravidlami  chovnosti ani v jednom 
prípade.  

 
4.6 Výkon 414 – Lúky 
 

V roku 2020 sme na lúkach previedli kosenie na 11,04 ha a mulčovanie 14,35 ha. Došlo 
k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv pre tieto horské lúky – Brinky a Kráľovec, ktoré 
spoločnosť LML priamo neobhospodaruje. Kontrolu a koordináciu prác vykonávame aj v prípade 
tej časti horských lúk – Kúty a Kowald, ktorí sú zazmluvnení mestom Levoča. Dozerá sa na 
obdobie vykonania kosby a jej priebeh v rámci celej prenajatej plochy.  

Mulčovanie a kosenie sa vykonalo traktorom JOHN DEERE s mulčovačom KUHN 
a diskovou kosou KUHN. Z časti kosených lúk bola pokosená tráva spracovaná na seno a zlisovaná 
do sieťovaných balov (48 ks). Vyrobené seno sa použilo na naplnenie kŕmnych zariadení na mieste 
a zimné kŕmenie zveri. Časť nami pokosených lúk bola poskytnutá na výrobu sena cudzím 
spracovateľom. V roku 2020 spoločnosť LML podala na PPA žiadosť o podporu na plochu vo  
výške 23,41 ha. V závere roka bola nám priznaná dotácia  celkovej sume 4 233,48 €.  

Horské lúky dotvárajú charakter krajiny a majú v nej svoje zastupiteľné miesto, pretože 
vynikajú pestrosťou flóry a fauny. 
 
4.7 Výkon 6 – Autodoprava  
 

Plán čerpania priamych nákladov v autodoprave bol pre rok 2020 stanovený na 51 180,- €. 
Skutočnosť čerpania priamych nákladov v autodoprave bola vo výške 43 300,80 €, čo predstavuje 
úsporu o16 % oproti plánu. Úspora čerpania priamych nákladov v roku 2020 oproti roku 2019 je 
zjavná a týka sa úspory v položke priamy materiál (pohonné látky) a v položke opravy a údržby. 
Rok predtým boli na prevádzku autodopravy vynaložené priame náklady vo výške 67 354,98 €. 
Z porovnania vynaložených nákladov na opravy a údržby vozidiel za posledné dva roky vyplýva, 
že predstavujú až 32% z priamych nákladov. Najväčší podiel odčerpali poruchy nákladného 
automobilu Ávia a kúpa nového mulčovacieho valca na mulčovač KUHN. Traktor John Deere 
nemal v roku 2020 vážnejšiu poruchu. Ostatné dopravné prostriedky boli servisované podľa plánu 
na základe najazdených kilometrov (ďalej „km“). Bežné prevádzkové opravy sa vykonávali 
priebežne na základe objednávok. V roku  2020 boli prevedené 4 kontroly technického stavu, 3 
emisné kontroly a 4 servisné prehliadky. 

V roku 2020 bol inventúrny počet používaných vlastných dopravných prostriedkov 
a prípojných mechanizmov nasledovný: 

• nákladné vozidlo s hydraulickou rukou  (Ávia) – 1 ks,  
• terénne vozidlá (1 x Kia, 1 x Hyundai, 2 x Mitsubishi) – 4 ks,  
• kolesové traktory (1 x John Deere, 1 x Zetor) – 2 ks,  
• prívesy za kolesový traktor – 2 ks,  
• prívesné vozíky – 2 ks,  
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• prípojné mechanizmy (3 x kosačka, 2 x mulčovač, 1 x škôlkovací stroj, 1 x pôdna fréza, 
1 x podrezávač sadeníc, 1 x vyzdvihovač sadeníc, 3 x pluh. radlica, 1 x medziriadková 
plečka, 1 x disk. brány, 1 x pluh, 1 x obracačka sena) – 16 ks 

• v závere roka bol zakúpený 1 ks prívesného vozíka s vyvýšenými bočnicami na prevoz 
sadeníc. 

Pôvodný plán najazdených km motorových vozidiel a výkonov traktora (Mth) pre rok 2020 
bol stanovený takto: 

• motorové vozidlá 50 200 km, 
• traktory – 820 Mth. 

Upravený plán najazdených km motorových vozidiel a výkonov traktora (Mth) pre rok 
2020 bol takýto: 

• motorové vozidlá 36 600 km, 
• traktory – 700 Mth. 

 Prehľad niektorých dosiahnutých parametrov vlastnej dopravy v roku 2020: 

• celkové najazdené km – 38 618 km (rok 2019 – 45 778 km), 
• celkové odpracované Mth – 486 Mth (rok 2019 – 707 Mth), 
• celková skutočná spotreba pohonných hmôt:  

- nafta motorová – 8 809,88 litrov (ro 2019 – 12 278,30 litrov), 
- benzín motorový – 0 litrov (rok 2019 – 0 litrov). 

  
5 ODBYT DREVA 
 

V roku 2020 bol naplánovaný odbyt dreva vo výške 14 000 m3 a tržby boli naplánované 
vo výške 719 700,- € za priame dodávky dreva. Úprava plánu tržieb bola na sumu 715 000,-€ pri 
odbyte dreva vo výške 14 000m3, priemerná cena odbytovaného dreva 51,07 €. 

Na stredisku 1 – Lesná správa Levoča (LS 01) bol odbyt dreva naplánovaný vo výške 
10 500 m3, tržby 551 050,- € a priemerná cena 52,51,51 €. Po úprave plánu: výška odbytu dreva 
10 000 m3, tržby 525 500,- € a priemerná cena 52,55 €. 

Na stredisku 2 – Lesná správa Levočská Dolina (LS 02) bol odbyt dreva naplánovaný vo 
výške 3 500 m3, tržby 168 650,- €. Po úprave plánu: výška odbytu dreva 4 000 m3, tržby 189 500,- 
€ a priemerná cena 47,38 €. 

Za rok 2020 sme odbytovali 14 257,71 m3 dreva, tržby boli dosiahnuté vo výške 
715 674,09 €, pri priemernej realizačnej cene 50,20 €. 

Najdôležitejším a veľmi nepriaznivým javom v odbyte dreva za rok 2020 bol vplyv 
pandémie COVID-19 a pretrvávajúci prebytok dreva na trhu z dôvodu spracovania kalamity 
v Českej republike. Vývoj odbytu v priebehu roka bol natoľko nepriaznivý, že sme museli 
pristúpiť k úprave plánu vo výške výnosov. 

Vývoj a ciele v oblasti odbytu boli zamerané v roku 2020 na kvalitnú sortimentáciu 
a druhovanie vyťaženého dreva. Na LS 01 sa v prevažnej miere ťažilo drevo v rubných porastov, 
kde vznikli kvalitnejšie sortimenty, ale drevinové zloženie bolo rôznorodé – ťažila sa hlavne jedľa, 
borovica, smrek a smrekovec opadavý a v malej miere listnaté dreviny. Na LS 02 prebiehala ťažba 
hlavne v prebierkových porastoch – tenká hmota a to hlavne spracovaním kôrovcovej kalamity – 
suchárov v drevine smrek.  
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Rôznorodosť zastúpenia drevín veľmi ovplyvňovalo priemerné speňaženie z dosiahnutých 
tržieb. Je potrebné zdôrazniť, že od začiatku roka sme obchodovali s cenami dreva u ihličnatých 
priemyselných výrezoch (ďalej „IPV“) – guľatina, ktoré boli znížené ku koncu roka 2019 a tento 
trend trval do konca roka 2020. U IPV borovica nastal výrazný pokles v mesiaci marec.  

Ďalším riešením bola ponuka tenkého dreva – IPV 3,10 m SM/JD na export smerovaný do 
Rumunska. Tomuto obchodu sa venuje niekoľko obchodných firiem a v priebehu roka sme museli 
pristúpiť k alternovaniu možných parametrov na zabezpečenie odbytu spomínaného sortimentu. 
Ceny dreva dodávané do Rumunska v priebehu roka prudko klesali, čo malo veľký vplyv na 
napĺňanie našich tržieb. V závere roka ceny za dodaný sortiment mierne vzrástli. Napriek veľkým 
zmenám partnerov sme tento sortiment dokázali zdarne predávať počas celého roka. 

 Dobrým rozhodnutím bolo oslovenie firmy Inveszt FA, ktorá nám ponúkla obchod 
s tenkým drevom od 14 cm do 26 cm – ihličnatá agregátna guľatina. Využili sme príležitosť pre 
obchodovanie tohto sortimentu do Maďarska, a tým sme tenké drevo rozdelili do dvoch skupín – 
tenké do 26 cm v 4,10 m dĺžkach  a hrubšie do 45 cm v 3,10 m dĺžkach. Agregát mal v priebehu 
roka stabilizovanú cenu 61,- €. 

Je na mieste poukázať na to, že ak by sme ostali iba pri našich stálych odberateľoch, 
nepodarilo by sa nám dosiahnuť výsledky, ktoré sme si stanovili na rok 2020. Odbyt drevnej hmoty 
u IPV sortimentov a vlákniny bol počas roka 2020 nerovnomerný. V závere roka sme pocítili 
veľký útlm odbytu. 

Hlavnou úlohou odbytu dreva bolo v roku 2020 dosiahnuť plánované tržby a tým aj 
požadovanú priemernú cenu. Manipulácia dreva bola zameraná na kvalitné triedenie sortimentov 
na OM. Hlavným sortimentom bola výroba IPV III.AB v 3,10 m dĺžkach a sortimentu agregátnej 
guľatiny 4,10 m. U IPV SM/JD – hrubé združené výrezy nastal pokles ceny už v II.Q 2020, ktoré 
zostali nezmenené až do konca roka. v triede III.C sa vyrábali v podstatnej miere krátke výrezy 
a to v 5 m dĺžkach. Už od začiatku roka boli v tomto sortimente veľmi nízke ceny oproti minulým 
rokom. Najväčší pokles ceny sa vyskytol u sortimentu vláknina, ktorého prebytok znížil cenu na 
18,- €. Vláknina sa vyrábala výlučne v 2 m dĺžkach. Je potrebné spomenúť, že odbyt vlákniny od 
začiatku roka 2020 stagnoval. 

Pre ilustráciu uvádzame orientačné zastúpenie jednotlivých sortimentov a ich speňaženie 
v tabuľke. 

 
Sortiment Množstvo m3 Priemerná cena v € Zastúpenie v % 
IPV  II.A 6 307,11 62,88 44,24 

IPV III.B 485,20 54,57 3,40 
IPV III.C, agregát 3 606,53 53,15 25,30 
Ihl. vláknina 1 885,34 18,92 13,22 
Ihl. palivo 1 389,28 30,89 9,74 

Ih. spolu 13 673,46 50,71 95,90 
List. LPV + vlák. 217,03 38,41 1,53 
List. palivo 348,31 39,15 2,44 

Vlastná spotreba 18,91 19,89 0,13 
Celkom 14 257,71 50,20 100,00 

 
Dodávky dreva odberateľom boli realizované na základe kúpnych zmlúv, v ojedinelých 

prípadoch a malých množstvách na základe objednávky. Medzi osvedčených obchodných 
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partnerov patria: JO-TEL, Mária Smolenová, ZPUH – Trybala, Inveszt FA, Tatratimber, Zolka, 
ale aj nový partner Taper. Odberateľmi vlákninového dreva v roku 2020 boli hlavne ZOLKA 
Zvolen a fi Taper.  

V priebehu roka prebiehala realizácia a odpredaj palivového dreva. Už viac rokov 
pretrváva trend vykurovania drevom. Možno konštatovať, že palivové drevo sa počas roka 2020 
predávalo plynule ako pre obyvateľstvo, tak aj pre firmy, ktoré vykurujú drevom. Predalo sa 
celkom 1 737,59 m3

 paliva.  
V roku 2020 sme v plnej miere využívali vlastnú Aviu na prepravu materiálu aj v odbyte, 

a to hlavne na dodávanie palivového dreva pre obyvateľstvo. Tržby za dopravu dreva činili 
4 777,22 €. Na prepravu dreva z OM do expedičného skladu – kamióny a vagóny sme využívali 
súkromných prepravcov drevnej hmoty. Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania pre 
prepravu dreva vykonávali firmy Drevo Trans, s.ro. a NINA-J.P., s.r.o. 

Okrem hlavných produktov lesnej výroby bol realizovaný predaj aj vedľajších výrobkov 
a služieb. V roku 2020 sme zrealizovali predaj zveriny, poplatkový lov zveri a tržby sme dosiahli 
aj v predaji sadeníc, čačiny a vianočných stromčekov. 

 

Prehľad ostatných tržieb za rok 2020: 

Ostatné tržby Suma v € 

Nákladná doprava 4 777,22 

Poľovníctvo – divina a poplatkový lov zveri 29 192,95 

Nájomné a služby 7 189,38 

Sadenice a ostatné produkty 39 176,00 

Provízia za dodané drevo 6 481,71 

 
Je potrebné konštatovať, že rok 2020 bol v odbyte dreva veľmi náročný po všetkých 

stránkach jeho realizácie. Napriek problémom umiestnenia dreva na trhu sa podarilo v spoločnosti 
LML zrealizovať na predaj všetko drevo, ktoré bolo vyťažené. Napriek všetkým faktorom, ktoré 
negatívne ovplyvňovali predaj dreva, môžeme konštatovať, že úlohy boli plnené priebežne, drevo 
bolo zrealizované na predaj v množstve a kvalite na požadovanú výšku výnosov pre zdarný chod 
spoločnosti LML. 

Prehľad realizácie a speňaženia dreva podľa jednotlivých sortimentov za rok 2020 je uvedený 
v prílohe tabuľka č. 3. 
 
6 MAJETOK SPOLOČNOSTI LML A ZDROJE JEHO KRYTIA  
 
6.1 Finančná bilancia majetku (aktív) 
 
Objem majetku spoločnosti LML k 31. 12. 2020 dosiahol hodnotu: 3 036 691 €. 

Štruktúra majetku (pred zdanením) podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 
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druh majetku 
zostatok k 
31.12.2019 

(€) 

% podiel 
majetku 

2019 

zostatok k 
31.12.2020 

(€) 

% podiel 
majetku 

2020 

porovnanie 
zostatku 

roka - 2020 a 
2019 (€) 

neobežný majetok 407 221 18,18 365 467 12,04 -41 754 

obežný majetok  1 801 689 80,44 2 652 926 87,36 851 237 
ostatné časové 

rozlíšenie 30 895 1,38 18 298 0,60 -12 597 

Spolu 2 239 805 100,00 3 036 691 100,00 796 886 

 

6.2 Finančná bilancia zdrojov krytia (pasív) 
 
Objem zdrojov krytia k 31.12.2020 dosiahol hodnotu 3 036 691 €. 

Štruktúra zdrojov krytia majetku (pred zdanením) podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 
 

druh majetku 
zostatok k 
31.12.2019 

(€) 

% podiel 
majetku 

2019 

zostatok k 
31.12.2020 

(€) 

% podiel 
majetku 

2019 

porovnanie 
zostatku roka 
- 2020 a 2019 

(€) 
vlastné imanie 693 192 30,95 694 926 22,88 1 734 

záväzky 1 289 489 57,57 2 113 865 69,61 824 376 
ostatné časové 

rozlíšenie 257 124 11,48 227 900 7,50 -29 224 

Spolu 2 239 805 100,00 3 036 691 100,00 796 886 

 

7 NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
 

Hospodárenie spoločnosti LML predstavuje súbor činnosti, ktoré vedú k trvalo 
udržateľnému obhospodarovaniu lesov v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi hospodárenie 
v lesoch, ochrany prírody a ďalších právnych predpisov a k transparentnému predaju dreva.  

Dňa 15. 10. 2020 bola valným zhromaždením schválená úprava plánu nákladov, výnosov 
a hospodárskeho výsledku na rok 2020 vo výške náklady 855 609,-€, výnosy 865 480,-€ 
a hospodársky výsledok 9 871,-€. Plán ťažby drevnej hmoty pre rok 2020 bol stanovený v súlade 
so strednodobým plánom znižovania ťažby na 14 000 m3. Skutočná ťažba drevnej hmoty za rok 
2020 bola 14 458 m3 , čo je v porovnaní s rokom 2019 o 44 m3 menšia. 

Na pestovnú činnosť v roku 2020 bolo čerpaných 253 173,- €, čo je v porovnaní s rokom 
2019 o 59 184,- € vyššie čerpanie. Vykonávanie pestovnej  činnosti je jednou z hlavných činnosti 
spoločnosti LML. Je nevyhnutná vzhľadom na ekonomické potreby a na zabezpečenie 
ekologických a sociálnych funkcií obhospodarovaných lesov. Spoločnosť LML má vytvorenú 
rezervu na pestovnú činnosť, z ktorej čerpá náklady na realizáciu pestovania lesa a ďalej túto 
rezervu dopĺňa. 

Rok 2020 bol pre spoločnosť LML, ako aj pre iné firmy na Slovensku, stránke ekonomickej 
náročný – šetrenie nákladov a plnenie plánu požadovaných výnosov. Dôvodom bola mimoriadna 
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situácia, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá bola 
následkom šírenia koronavíru. Spoločnosť LML sa neustále snaží o hospodárne využívanie 
finančných prostriedkov a o dostatočné zabezpečenie výnosov, ktoré sú nevyhnutné pre jej 
fungovanie. 
 
7.1 Náklady 
 

Spoločnosť LML za rok 2020 vykázala celkový objem nákladov v sume 862 636,- € (pred 
zdanením), čo ide o pokles o 20 279,- € oproti roku 2019. Výraznejší pokles sme zaznamenali v 
nákladových položiek – opravy a údržba, služby, mzdy, zákonne a sociálne poistenie a odpisy. 
Vyšší nárast nákladov bol v spotrebe materiálu, zákonne sociálne náklady a ostatné prevádzkové 
náklady.  

Skutočnosť vývoja nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za roku 2020 s porovnaním 
s rokom 2019 v prílohe tabuľka č. 4 – výraznejšie zmeny: 

Materiál  účet HK 501 – celková spotreba 104 792 €, nárast o 8 238 € (index 1,09) 

Výraznejší pokles bol v spotrebe osív o 1 360 € - došlo k zníženiu a obmedzeniu plánovanej 
sejby semien z dôvodu pandémie. V spotrebe náhradných diel bol pokles oproti roku 2019 
o 1 794€ a spotrebe pohonných látok o 4 462 €, z dôvodu nižšieho množstva najazdených 
kilometrov. 

Nárast nákladov v spotrebe sadeníc o 5 654 € ovplyvnila vyššia produkcia vyzdvihnutých 
sadeníc v roku 2020 (vlastné vysadenie a predaj) o 109 690 ks oproti roku 2019. V spotrebe 
ostatného majetku do 1700€ bol nárast o 4 160 €, ktorý bol z dôvodu postupnej obnovy zastaralej  
VT nákupom počítača záložného zdroja, notebookov. Vyšší nárast bol aj v spotrebe stavebného 
materiálu  o 4 051 €, potreba nákupu štrku pre údržbu lesných ciest. V roku 2019 sa nákup 
neuskutočnil.  

Energie účet HK 502 – celková spotreba 7 014 €, nárast o 920 € (index 1,15). 

Opravy a údržba účet 511 – celková spotreba 17 341 €, pokles o 5 670 € (index 0,75). 

 Výraznejší pokles nákladov bol v oprave a údržbe DHM o 5 561 €, kde nedošlo 
k nepredvídaným a nutným opravám motorových vozidiel (AVIA a traktor John Deere) z dôvodu 
poruchovosti zastaraných dopravných prostriedkov, ako to bolo v roku 2019.  

Služby účet HK 518 – celková spotreba 428 547 €, pokles o 23 064 € (index 0,95). 

Pokles nákladov sme zaznamenali v ťažbovej činnosť o 74 012 €, z dôvodu zníženia ceny 
za ťažbovú činnosť. V ostatných službách súvisiacich s projektom nedošlo k naplneniu čerpania 
plánovaných nákladov z dôvodu zastavenia konania o žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 
projekt o podporu investícii do lesníckej technológii, o ktorú sme žiadali PPA ešte v roku 2019. 
Nárast nastal v pestovnej činnosti o 43 238 € hlavne z dôvodu navýšenia výkonu uhadzovania 
haluziny po ťažbe dreva. 

Mzdové náklady účet HK 521 – celková spotreba 263 463 €, pokles o 12 965 € (index 0,95) 
čerpanie nákladov je podrobnejšie rozpísané v osobitnej časti v bode 8. 

Ostatné prevádzkové náklady účet HK 548 – rezerva na pestovnú činnosť bola rozpustená vo 
výške 260 000€ a vytvorená nová rezerva na ďalšie roky vo výške 112 000 €. 
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Manká a škody účet HK 549  – boli minimálne hodnoty 89 €, ktoré predstavujú stratu nad normu 
sadeníc v lesnej škôlke. 

Odpisy účet HK 551  – celková spotreba 45 541 €, čo je pokles o 3 867 € (index 0,92) ukončenie 
odpisovania niektorých položiek dlhodobého hmotného majetku a z dôvodu pozastavenia projektu 
v rámci, ktorého sme plánovali nákup nových strojov a ich neodpisovania. 

Nákladové účty ostatné, ktoré sme podrobnejšie nešpecifikovali, boli bez výrazného nárastu alebo 
poklesu oproti roku 2019. 
 
7.2 Výnosy 
 

Výnosy roku 2020 po úprave plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku a jeho 
schválení valným zhromaždením boli naplánované v výške 865 480 €. Spoločnosť LML dosiahla 
v roku 2020 výnosy v celkovej sume 881 931 €, čo je oproti roku 2019 pokles o 19 913 €. Jedným 
najdôležitejším zdrojom výnosov je predaj surového dreva, ktorý v roku dosiahol objem vo výške 
711 647 €. Okrem hlavných produktov lesnej výroby realizujeme aj vedľajšie výrobky a služby. 
Výnosy sú rozhodujúcim faktorom pre spoločnosť LML, ktoré zabezpečujú financovanie 
prevádzky vlastnými zdrojmi. 

Najvýraznejšie zmeny v roku 2020 vo výške výnosov v porovnaní s rokom 2019 v prílohe 
tabuľka č. 4. 

Tržby za vlastné výrobky účet HK 601 – celková výška 771 575 €, pokles o 24 657 € (index 0,97) 

 Výrazný pokles výnosov bol v tržbách za predaj vlastných výrobkov – dreva v hodnote  
o 39 511 €, ktorý bol ovplyvnený nielen poklesom plánu ťažby dreva, ale aj predajom drevnej 
hmoty s nižšou priemernou realizačnou cenou. V tržbách za doplnkové výrobky bol pokles 
o 2 512€, z dôsledku nižšieho predaja vianočných stromčekov, čačiny a neuskutočneného predaja 
haluziny -  štiepky. 

 Nárast výnosov o 13 200 € sme zaznamenali v tržbách za vlastné sadenice a semena, ktoré  
oproti roku 2019 sa predali o 49 100 ks viacej. Išlo najmä o dreviny smrek, smrekovec a borovica. 
Tržby z predaja z diviny nám narástli o 4 573 €. K vyššiemu predaju diviny nám pomohla aplikácia 
„Predaj diviny“ vytvorená pri SPZ SR a tiež inzercia ponuky diviny v Limke Mesta Levoča. 

Tržby z predaja služieb účet HK 602 – celková výška 27 471 €, nárast o 595 € (index 1,02)  

 Tržby za služby vzrástli o 2 225 €, čo bolo dôsledkom obnovenia spolupráce v odbyte dreva 
cez firmu Zolka Zvolen, ktorá nám ako akcionárom za dodané množstvo dreva vypláca províziu – 
4,50 € / m3. 

 Pokles tržieb v poľovníctve o 1 917 € ovplyvnila pandémia Covid-19, ktorá obmedzila 
plánovanie lovu poplatkovými poľovnými hosťami a to najmä zo zahraničia, ktorých sme 
v poľovnej sezónne vôbec nemali. 

Zmena stavu nedokončenej výroby a výrobkov (účet HK 611 a 613) v hodnote -9 655 € - vyšší 
predaj sadeníc. 

Aktivácia materiálu účet HK 621 – celková výška 36 878 €, nárast o 14 109 € (index 1,61) – 
vyššia výsadba vlastných sadeníc oproti roku 2019 o 60 590 ks. 
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Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti účet HK 648 – celková výška 49 908 €, nárast o 15 773 
€ (index 1,46) – ide o finančný príspevok prvá pomoc – pandémie Covid-19. 

Ostatné výnosové účty boli vo výške výnosov bez výrazného nárastu alebo poklesu oproti roku 
2019. 
 
7.3 Výsledok hospodárenia 
 

Spoločnosť LML dosiahla v roku 2020 kladný hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 
vo výške 19 296,- €, čo je v porovnaní s rokom 2019 (18 930,-€ €) vyšší o 366,- € (1,02 index). 
V priebehu roka 220 spoločnosť LML uhradila záväzky voči jedinému vlastníkovi – Mesto Levoča 
– vo výške 76 040,48 €, a to: 
 
podiel na zisku (predch.rok) 10 000,00 
nájomné za lesnú a ostatnú pôdu 50 664,00 
nájomné chata Vinná 685,00 
nájomné chata Zwancigerka 255,00 
nájomné poľovný revír 10 789,76 
daň z nehnuteľnosti 3 201,00 
poplatky za komunálny odpad 396,72 
poplatky za znečistenie ovzdušia 49,00 

Spolu 76 040,48 
 
8 PRÁCE A MZDY  
 
 Spoločnosť  Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zamestnávala k 31.12.2020 celkom 18 stálych 
zamestnancov v pracovnom pomere, z toho bolo 15 THZ a 3 robotníkov. Z počtu 18 zamestnancov 
sú 3 ženy a  15 mužov. Úbytok zamestnancov bol celkom 7 žien a 1 muž, 5 spomínaných 
sezónnych robotníčok, 1 stály robotník, 1 stála robotníčka a 1 THZ, ktoré odišli do starobného 
dôchodku. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  za rok 2020 je 22,83 
(rok 2019 – 23,82 zamestnancov), čo predstavuje pokles  oproti roku 2019 o 0,99 zamestnancov, 
v percentuálnom vyjadrení o 4,16 %. Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za 
rok 2020 je 21,45 (rok 2019 – 22,45 zamestnancov), čo predstavuje pokles oproti roku 2019 o 1 
zamestnanca a v percentuálnom vyjadrení o 4,45 %.  
 Za rok 2020 bolo celkom odpracovaných 31.648,50 hodín, z toho nadčas činil 39 hodín. 
V porovnaní s rokom 2019 kedy bolo odpracovaných 36.216,50 hodín, z toho nadčas 156,5 hodín, 
ide o pokles o 4.568,00 hodín (12,61 %). Vyplatené mzdy za rok 2020 predstavujú bez dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len dohôd), čiastku celkom   
269.315,19 € oproti  roku   2019  kedy   boli 274.131,16 €  čo  je  pokles   celkom  o 4.815,97 €, 
v percentuálnom vyjadrení ide o pokles o 1,76 %. Priemerná mesačná mzda v roku 2020 bez 
započítania dohôd činí  1.046,29 €, čo je o 28,73 € (2,82 %) viac ako v roku 2019. Priemerná 
hodinová mzda v roku 2020 bez započítania dohôd bola 6,41 €, oproti roku 2019, kedy bola 6,24 
€, ide o nárast o 0,17 € (2,82 %). 



22 
 

 
9 KONTROLY  

 

V spoločnosti LML dňa 27. 8. 2020 bola vykonaná kontrola na posúdenie zdravotných 
rizík zamestnancov. Pri výkone posúdenia zdravotného rizika zamestnancov pracovná zdravotná 
služby nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru rizika alebo 
kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika. 

V LŠ boli vykonané v priebehu roka kontroly: 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene vykonalo kontrolu pestovania reprodukčného 

materiálu, grafickú evidenciu, listy pôvodu porastu, obchodovanie so sadenicami – neboli zistené 
žiadne nedostatky. 
 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vykonal kontrolu 
fytoišpektorom so zameraním na zdravotný stav sadeníc a vedenie evidencie chemických prvkov 
– neboli zistené žiadne nedostatky. 

 
10 SÚDNE SPORY 
 

Spoločnosť LML k 31.12.2020 vymáha pohľadávky za realizáciu drevnej hmoty - Pilex 
Slovakia s.r.o. - dlžná čiastka vo výške 23 619,43 € s príslušenstvom. Pohľadávka vznikla za 
dodávky drevnej hmoty v roku 2011. Spoločnosť LML v zákonnej lehote prihlásila pohľadávku 
dňa 7. 3. 2011 do konkurzného konania. Už v roku 2011 vytvorila v účtovníctve opravnú položku 
vo výške 100% pohľadávky. Dňa 25.1.2016 veriteľský výbor udelil správcovi pokyn na 
speňaženie celého podniku úpadcu priamym predajom za kúpnu cenu 15 000 €. Pohľadávka 
spoločnosti LML bude uspokojovaná len zo všeobecnej podstaty a predpokladáme jej uspokojenie 
len symbolickou čiastkou.  
 Spoločnosť LML nevedie iné súdne konania iného charakteru, a to ani v pozícii žalovaného 
ani žalobcu a teda ani také, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť finančnú situáciu spoločnosti. 
Svoje nároky a pohľadávky si spoločnosť uplatňuje včas, tak aby nedošlo k ich premlčaniu, 
prípadne zmeškaniu lehôt. 
         Vo vzťahu k obchodnému registru si spoločnosť LML plní svoje záväzky včas a nebola 
sankcionovaná za porušenie právnych predpisov. 
 
11 DOTÁCIE  

 
Spoločnosť LML v roku 2020 požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva (ďalej „MP“) 

o poskytnutie  podpory na jednotnú platbu na plochu a vyrovnávací príspevok na znevýhodnené 
oblasti na 23,41 ha lúk bola schválená a vyplatená dotácia vo výške 4 233,48 €. 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej „PPA“) ako poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 dňa 4. 6. 2019 vyhlásila Výzvu na 
predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP) z programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia 
životaschopnosti lesov, podopatrenie Podpora investícii do lesných technológií a spracovania, do 
ktorej sa spoločnosť LML zapojila a dňa 12.9.2019 podala žiadosť. Spoločnosť LML koncom roka 
2019 a začiatkom roka 2020 dostala výzvu od PPA na doplnenie podkladov pre žiadosť 
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o nenávratný finančný príspevok. Dňa 6.2.2020 došlo Rozhodnutie o zastavení konania ŽoNFP, 
na ktorý spoločnosť LML reagovala listom a dala podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania. Na opätovné žiadosti o informáciu o stave hodnotenia  ŽoNFP, nebola nám 
poskytnutá odpoveď od PPA ani do konca roka 2020. 

Dňa 15.5.2020 spoločnosť LML podpísala Dohodu číslo: 20/36/54E/2067 o poskytnutí 
finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B. Účelom dohody je 
príspevok forma štátnej pomoci na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľa, ktorí 
v čase pandémie COVID-19 udrží pracovné miesta aj v prípade obmedzenia svojej prevádzkovej 
činnosti z dôvodu poklesu tržieb. Príspevok nám bol poskytnutí za obdobie: marec, apríl 
a december 2020 v celkovej výške 15 683,99 €.    
 
12 PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ NA ROK 2021  
 
Náklady:                                           1 719 218 € 
Výnosy:                                            1  838 644 € 
Výsledok hospodárenia (zisk):          119 426 €, z toho predaj nehnuteľnosti IBV KJ 117 876 €. 

 

Plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2021 je vypracovaný v súlade 
s plánom starostlivosti o les a vychádza z potreby znižovania objemu ťažby a zabezpečenia 
pestovnej činnosti a starostlivosti o les a bol schválený valným zhromaždením dňa 18.12.2020. 
Plán ťažby bol stanovený na 14 000 m3. Z dôvodu znižovania objemu výnosov a potreby 
zabezpečovať pestovnú činnosť spoločnosť LML plánuje v roku 2021 použiť rezervu na pestovnú 
činnosť vo výške 280 000 €. V pláne nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2021  sú 
zahrnuté náklady a výnosy za predaj nehnuteľnosti IBV Krupný jarok. Z celkového 
predpokladaného zisku (pred zdanením) spoločnosti LML za rok 2021 tvorí 98% z predaja 
nehnuteľnosti IBV Krupný jarok. 
 
13 ZÁVER 
 

Spoločnosť LML vstupovala do roku 2020 so zámerom zodpovedne vykonávať svoju 
výrobnú a obchodnú činnosť s čo najlepšími výsledkami a plniť si povinnosti vyplývajúce so 
zmlúv s mestom. Pri svojej činnosti postupovala podľa schváleného plánu nákladov, výnosov 
a výsledku hospodárenia s cieľom zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia, ktorý sa spoločnosti 
LML podarilo dosiahnuť aj s nižšou komplexnou výrobou dreva a v ťažkých trhových 
podmienkach – nepriaznivý vývoj cien speňaženia drevnej hmoty a vplyv pandémie Covid-19. 

Dlhodobé kladné výsledky hospodárenia, finančná situácia a vytvorená rezerva na 
pestovnú činnosť svedčia o stabilite spoločnosti, zodpovednom prístupe k spravovaniu zvereného 
majetku  a zaväzujú vedenie spoločnosti, aby naďalej vytvárala priaznivé predpoklady pre rozvoj, 
zveľaďovanie  a ochranu lesného majetku.   
 

 
V Levoči dňa 18. 03. 2021 

Ing. Ján Tancár 
                 konateľ  
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tabuľka č. 1

Vykonané   Priame mzdy Doh. + odm. Odvody Služby cudzích Použitie súkr. Mzdy+odvody+služby+ % podiel
množstvo z výroby mimo výrobu 35,20 % 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 24,78

011 Obnova lesa (umelá) ha / ks 61,50 / 219 340 29,06 10,23 47 574,40 47 613,69 26

015 Uhadzovanie haluziny ha 51,36 -     - 88 343,17 88 343,17 49

017 Ochrana MLP proti burine ha 20,45 -     - 4 419,85 4 419,85 2

018 Oplocovanie MLP ha / km       -      -

019 Ochrana MLP proti zveri ha 348,49 -     - 17 439,50 17 439,50 10

020 Prečistky ha 105,77     - 22 802,40 22 802,40 13

026 Celoplošná príprava pôdy ha       -      -

028 Ochrana lesa €       -      -

033 Hnojenie lesných porastov ha       -      -

037 Pomocné práce HÚL €       -      -

039 Ostatné pestovné práce € 319,06 29,06 10,23 290,00 329,29 0

58,12 20,46 180 869,32 180 947,90 100

                                     z toho

 106 091,01 106 091,01 59

58,12 20,46 74 778,31 74 856,89 41

Pozn. :   - výmery k výpočtom:      - výkon 011    72,64 ha - 11,14 ha (z prirodzeného zmladenia)  =  61,50 ha
                                          - výkon 015    51,36 ha - 20,52 ha (bez nákladov) =    30,84 ha

  - priemerné povinné poistenie (odvody do poisťovní) za r. 2020 podľa údajov zo mzdového oddelenia predstavovalo cca 35,20 % zo mzdových nákladov
   - uvedené finančné vyhodnotenie pestovnej činnosti predstavuje hodnoty vyúčtované odd. výroby za r. 2020 + hodnoty dohôd a odmien (stĺ. 6) z odd. miezd pre pestovné výkony za r. 2020
   - hodnoty v stĺ. 6 (dohody + odmeny mimo výrobu) boli naúčtované odd. miezd pre pestovnú činnosť

Názov výkonuč. výk. T. j.

CELKOVÝ PREHĽAD PESTOVNEJ ČINNOSTI ZA R. 2020 PODĽA VÝKONOV A LESNÝCH SPRÁV

PESTOVNÁ ČINNOSŤ   spolu:    

     (výkony 010-039)

LS 01

LS 02

tabuľka č. 2

Mzdy+odvody+služby % podiel
(stĺ. 5+6+7+8) zo stĺ. 9

(€) (€) (€) (€) (€)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

128 opravy a údržba zvážnic €

129 opravy a údržba lesných rámp € 31,50 11,09 30,00 72,59 0

135 opravy a údržba lesných ciest € 58,12 20,46 2 213,00 2 291,58 5

137 vagónovanie € 2 817,90 42,07 1 006,71 3 866,68 8

211 zber semena kg 360,00 82,95 82,95 0

214 lúštenie semien kg
222 výroba sadeníc v škôlkach € 20 991,13 7 388,88 8 864,14 37 244,15 81

231 drobná lesná výroba € 271,80 95,67 477,40 844,87 2

241 poľovníctvo € 200,00 70,40 539,00 809,40 2

317-345 opravy a údržby HIM €

414 lúky ha 24,71 664,14 233,78 897,92 2

24 917,54 242,07 8 826,98 12 123,54 46 110,13 100

                   z toho

LS 01 (Levoča) € 113,14 39,83 1 659,00 1 811,97 4

  LS 02 (L. Dolina) € 995,37 200,00 420,77 1 600,40 3 216,54 7

  str. 3 (doprava) €

       str. 4 (správa LML) €

      str. 5 (ES Levoča) € 2 817,90 42,07 1 006,71 3 866,68 8

        str. 6 (ŠS Pisarčina) € 20 991,13 7 388,88 8 864,14 37 244,15 81

600-689 doprava, opr. a údržby mech. prostr.  € 6 560,40 2 309,26 8 869,66 49

700 výrobná réžia € 4 100,50 773,82 1 715,76 2 496,40 9 086,48 51

10 660,90 773,82 4 025,02 2 496,40 17 956,14 100

                   z toho

LS 01 (Levoča) € 18,00 18,00 0

  LS 02 (L. Dolina) € 3 931,15 773,82 1 656,15 2 390,90 8 752,02 49

  str. 3 (doprava) € 6 560,40 2 309,26 8 869,66 49

     str. 5 (ES Levoča) €

       str. 6 (ŠS Pisarčina) € 169,35 59,61 87,50 316,46 2

OSTATNÁ ČINNOSŤ   spolu:            €

INÉ SÚVISIACE ČINNOSTI S VÝROBOU   spolu:      €

  Pozn. :      - priemerné povinné poistenie (odvody do poisťovní) za r. 2020 podľa údajov zo mzdového oddelenia predstavovalo cca 35,20 % zo mzdových nákladov
                   - uvedené finančné vyhodnotenie ostatnej činnosti a iných súvisiacich činností s výrobou predstavuje hodnoty vyúčtované odd. výroby za r. 2020 + hodnoty dohôd a odmien (stĺ. 6) z odd. miezd pre výkony ostatnej činnosti a iných 

CELKOVÝ PREHĽAD OSTATNEJ ČINNOSTI ZA R. 2020 PODĽA VÝKONOV A STREDÍSK 

                   - hodnoty v stĺ. 6 (dohody + odmeny mimo výrobu) boli naúčtované odd. miezd pre ostatné činnosti a iné súvisiace činnosti samostatne

č. výkonu Názov výkonu T. j. Vykonané množstvo
 Priame mzdy z výroby Doh. + odm.               

mimo výrobu
Odvody 35,20 % Služby cudzích z 

výroby

                     súvisiacich činností za r. 2020
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 tabuľka č. 3
Január december r. 2020

   

SORTIMENT množstvo v m3 tržby v € speňaženie v € %

IPV SMC II. A akosti 0,00 0,00 0,00 0,00%
IPV sm/jd III. A akosti 5 611,07 349 466,85 62,28
IPV bor. III. A akosti 437,07 26 069,28 59,65
IPV smc III. A akosti 258,97 21 041,96 81,25
Spolu: 6 307,11 396 578,09 62,88 44,24%
IPV sm/jd III. B akosti 35,13 1 983,60 56,46
IPV bor. III. B akosti 386,21 20 938,29 54,21
IPV smc III. B akosti 63,86 3 557,38 55,71
Spolu : 485,20 26 479,27 54,57 3,40%
Spolu III. A ,B akosti 6 792,31 423 057,36 62,28 47,64%

IPV sm/jd III.C akosti 1 322,05 63 285,22 47,87 9,27%
IPV bor,smc III.C akosti 736,24 33 818,66 45,93 5,16%
Agregátna guľatina sm/jd 1 548,24 94 567,79 61,08 10,86%
Spolu : 3 606,53 191 671,67 53,15 25,30%

Vláknina ihličnatá sm/jd 1 857,10 34 903,65 18,79 13,03%
Vlák. ihl. - výber sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00%
Vláknina ihličnatá bo/sc 28,24 755,72 26,76 0,20%
Spolu : 1 885,34 35 659,37 18,91 13,22%

Palivo ihličnaté predaj 1 240,92 39 851,57 32,11
Palivo ihličnaté deputáty 19,44 641,52 33,00
Haluzina ihličnatá 9,60 153,60 16,00
Palivové hrúbie ihličnaté 119,32 2 271,40 19,04
Spolu : 1 389,28 42 918,09 30,89 9,74%

Ihličnaté drevo spolu : 13 673,46 693 306,49 50,70 95,90%

LPV db III.C akosti 77,38 4 488,04 58,00 0,54%
Vláknina listnatá db 139,65 3 847,17 27,55 0,98%
Spolu : 217,03 8 335,21 38,41 1,52%
Palivo listnaté predaj 235,54 9 710,52 41,23
Palivo listnaté deputáty 75,24 2 995,60 39,81
Haluzina listnatá 1,35 25,65 19,00
Palivové hrúbie listnaté 36,18 904,50 25,00
Spolu : 348,31 13 636,27 39,15 2,44%

Listnaté drevo spolu : 565,34 21 971,48 38,86 3,97%

Dodávky priame celkom: 14 238,80 715 277,97 50,23 99,87%

Vláknina ihličnatá sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00%
IPV sm/jd, bor, smc , 0,00 0,00 0%
Palivo ihl./list. 18,91 376,12 19,89 0,13%
Vlastná spotreba spolu: 18,91 376,12 19,89 0,13%

Realizácia dreva celkom: 14 257,71 715 654,09 50,20 100,00%

Realizácia a speňaženie dreva
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Skutočnosť nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku rok 2020
 plán ťažby: 14 000 m3, skutočnosť: 14 457,57 m3 - % plnenia :  103,27 %

Novoveská cesta 33,  054 01  L e v o č a tabuľka č. 4

Skutočnosť (€) Upravený plán (€) Skutočnosť (€) Podiel (%) Porovnanie (€) Podiel (index)

rok 2019
skutočnosť / 

plán rok 2020
skutočnosť rok 

2020 a 2019
skutočnosť rok 

2020 a 2019
50111  Spotreba osív 4 714 4 600 3 354 72,91 -1 360 0,71
50112  Spotreba sadeníc 42 465 44 700 48 119 107,65 5 654 1,13
50113  Spotreba guľatiny, reziva 214 250 0 0,00 -214 0,00
50114  Spotreba palivového dreva 1 159 800 387 48,38 -772 0,33
50120  Spotreba krmív, hnojív,rašeliny 1 726 2 300 2 972 129,22 1 246 1,72
50130  Spotreba stavebného materiálu - štrk 34 1 500 4 085 0,00 4 051 120,15
50140  Spotreba náhradných dielov 7 259 7 000 5 465 78,07 -1 794 0,75
50150  Spotreba pneumatik 474 900 1 153 128,11 679 2,43
50160  Spotreba palív - PHM 12 305 14 500 7 843 54,09 -4 462 0,64
50161  Spotreba mazív, olejov 168 500 464 92,80 296 2,76
50169  Spotreba PHM - nad normu 345 400 92 0,00 -253 0,27
50170  Spotreba ostatného materiálu 2 222 4 800 2 556 53,25 334 1,15
50171  Spotreba chemikálií 12 445 13 000 13 056 100,43 611 1,05
50173  Spotreba hygienyckých a čistiacich prostriedkov 688 1 000 769 76,90 81 1,12
50174  Ostatný majetok do 1 700 € 1 163 2 300 5 323 231,43 4 160 4,58
50188  Spotreba pracovných odevov a obuvi 4 156 4 600 5 376 116,87 1 220 1,29
50190  Reklamné predmety do 17,00 € 453 500 222 44,40 -231 0,49
50191  Spotreba kancelárskych potrieb,kníh,tlačív 3 252 2 500 2 300 92,00 -952 0,71
50192  Spotreba farby - riedidlá 1 209 400 918 229,50 -291 0,76
50193  Spotreba náradia - nástrojov 103 250 338 135,20 235 3,28

501  Spotreba materiálu spolu 96 554 106 800 104 792 98,12 8 238 1,09
50210  Elektrická energia 3 849 3 900 4 625 118,59 776 1,20
50220  Spotreba plynu 1 453 1 750 1 680 96,00 227 1,16
50230  Vodné a stočné 792 810 709 87,53 -83 0,90

502  Spotreba energie spolu 6 094 6 460 7 014 108,58 920 1,15
51110  Opravy budov a stavieb 1 028 1 400 1 246 89,00 218 1,21
51120  Opravy a údržby ostatného DHM 13 768 11 000 8 207 74,61 -5 561 0,60
51121  Oprava a údržba zvážnic a ciest 8 010 8 500 7 888 92,80 -122 0,98
51130 Oprava hardweru 205 100 0 0,00 -205 0,00
51140 Opravy a údržba DHM a DNM do 1700 € 0 100 0 0,00 0 0,00

511  Opravy a údržba 23 011 21 100 17 341 82,18 -5 670 0,75
512  Cestovné 5 954 6 500 5 355 82,38 -599 0,90

51319  Náklady na reprezentáciu 797 1 000 937 93,70 140 1,18
513  Náklady na reprezentáciu 797 1 000 937 93,70 140 1,18

51811 Doprava nákladnými autami - drevo 29 074 27 500 28 893 105,07 -181 0,99
51812 Nakladanie dreva na kamióny 3 397 3 000 3 059 101,97 -338 0,90
51813 Pravidelné kontroly a revízie HM 0 1 000 1 549 154,90 1 549 #############
51820 Poplatky telfónne 1 255 1 300 1 258 96,77 3 1,00
51821 Poštovné 391 400 454 113,50 63 1,16
51822 Poplatky internet, TV, rozhlas 610 600 610 101,67 0 1,00
51831 Ostatné služby pre výrobu (LŠ) 1 094 1 300 1 108 85,23 14 1,01
51832 Poľovníctvo 520 2 000 996 49,80 476 1,92
51833 Práce v lesnej škôlke 7 625 8 700 9 348 107,45 1 723 1,23
51840 Nájomné 68 208 73 400 73 364 99,95 5 156 1,08
51850 Ťažbová činnosť - výkony 183 339 114 500 109 327 95,48 -74 012 0,60
51851 Pestovná činnosť - výkony 136 999 178 300 180 237 101,09 43 238 1,32
51852 Upratovanie a kúrenie LD 0 1 200 2 295 191,25 2 295 #############
51860 Softwer a hardwer služby 8 598 9 500 8 862 93,28 264 1,03
51861 Ostatné služby NM do 2 400,€ 0 1 500 950 63,33 950 #############
51870 Poradenstvo 2 668 2 600 2 576 99,08 -92 0,97
51871 Školenie 1 192 900 361 40,11 -831 0,30
51872 Ostatné služby spojené s projektom 3 500 5 600 0 0,00 -3 500 0,00
51880 Náklady na reklamu 300 100 100 100,00 -200 0,33
51890 Ostatné služby 2 841 3 200 3 113 97,28 272 1,10
51899 Služba - nedaňová 0 0 87 ########### 87 #############

518  S lužby spolu 451 611 436 600 428 547 98,16 -23 064 0,95
52101  Mzdy základne za odpracovanú dobu 168 533 177 700 157 403 88,58 -11 130 0,93
52102  Prémie k ZM 25 448 27 300 23 641 86,60 -1 807 0,93
52104  Príplatky a doplatky ku mzde 2 167 3 000 1 636 54,53 -531 0,75
52105  Mzda za prácu nadčas vrátane príplatkov 162 300 24 8,00 -138 0,15
52106  Náhrady miezd 28 218 26 500 34 728 131,05 6 510 1,23
52107  Naturálne mzdy - deputát 6 183 6 400 5 612 87,69 -571 0,91
52108  Dohody o vykonaní práce 2 328 4 000 2 840 71,00 512 1,22
521 10 odstupné odchodné 0 0 0 0,00 0 0,00
52111  Odmeny dlhodobé 26 860 28 600 26 910 94,09 50 1,00
52112  Odmeny iné mimoriadne 512 950 1 524 160,42 1 012 2,98
52113  Odmeny jubilejne 136 1 200 1 109 92,42 973 8,15
52140  Rezerva na mzd.náklady - nevyčerp.dovolenka 16 681 17 000 8 896 52,33 -7 785 0,53
52150  Rezerva na mzdové náklady - odmena -800 200 -860 -430,00 -60 1,08

521  Mzdové náklady  spolu 276 428 293 150 263 463 89,87 -12 965 0,95
523  Odmeny štatutárnym orgánom 1 900 1 900 1 900 100,00 0 1,00

52410  Zákonné sociálne poistenie 93 310 99 400 91 302 91,85 -2 008 0,98
52411  Rezerva na poistné nevyčerpané dovolenky 6 837 6 000 2 884 48,07 -3 953 0,42
52412  Rezerva na poistné - odmeny, odchodné -284 200 -321 -160,50 -37 1,13

524  Zákonné sociálne poistenie spolu 99 863 105 600 93 865 88,89 -5 998 0,94
525  Ostatné sociálne poistenie 5 182 5 200 4 548 87,46 -634 0,88

52710  Zákonné sociálne náklady -  príspevok  55% 13 779 14 600 13 164 90,16 -615 0,96
52720  Zákonné sociálne náklady -  1,5% SF 3 450 3 700 3 268 88,32 -182 0,95
52730  zákonné socialné náklady - ostatné 240 300 157 52,33 -83 0,65
52740  náhrada príjmu PNS 796 900 684 76,00 -112 0,86
52750  odstupné, odchodné 2 902 3 100 6 384 205,94 3 482 2,20
52760 pracovná zdravotná služba 0 0 112 ########### 112 #############

527  Zákonné sociálne náklady 21 167 22 600 23 769 105,17 2 602 1,12
52839  Doprava deputátu zamestnancom 633 900 594 66,00 -39 0,94

528  Ostatné sociálne náklady spolu 633 900 594 66,00 -39 0,94
531  Daň z motorových vozidiel 2 031 2 020 2 084 103,17 53 1,03
532  Daň z nehnuteľností 2 945 3 379 3 379 100,00 434 1,15
538  Ostatné dane a poplatky 791 800 733 91,63 -58 0,93
541  Zostatková cena predaného DHM a ZC DNM 0 0 0 0,00 0 0,00
542  Predaný materiál 0 0 0 0,00 0 0,00
543  Dary 0 0 0 0,00 0 0,00
545  Pokuty a penále 0 0 0 0,00 0 #############
547 Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľad. 0 0 0 0,00 0 0,00
546  Odpis pohľadávky 0 0 0 0,00 0 0,00

54830  Ostatné prevádzkové náklady súvisiace s poľov. 2 618 2 600 1 942 74,69 -676 0,74
54840  Rezerva na pestovnú činnosť - tvorba 80 000 37 000 112 000 302,70 32 000 1,40
54840  Rezerva na pestovnú činnosť - rozpustenie -250 000 -260 000 -260 000 100,00 -10 000 1,04
54850  Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0,00 0 #############
54860  Poistenie majetku 3 590 3 600 3 176 88,22 -414 0,88
54869  Ostatné náklady na hospod. činnosť nedaňové 48 100 52 52,00 4 1,08
54899  Členské príspevky PO nad limit 0 0 0 0,00 0 0,00

548  Ostatné prevádzkové náklady -163 744 -216 700 -142 830 65,91 20 914 0,87
549  Manká a škody 616 0 89 ########### -527 0,14

55110  Odpisy DNM nad 2 400 € 0 0 0 0,00 0 0,00
55120  Odpisy DHM nad 1700 € 49 408 55 800 45 541 81,61 -3 867 0,92
55130  Odpisy DNM a DHM - drobný majetok 0 0 0 0,00 0 0,00

551  Odpisy 49 408 55 800 45 541 81,61 -3 867 0,92
563  Kurzové straty 0 0 0 0,00 0 0,00

56810  Bankové poplatky 592 600 662 110,33 70
56880  Ostatné finančné náklady 0 0 0 0,00 0
56890  Halierové vyrovnanie 0 0 0 0,00 0

568  Ostatné finančné náklady 592 600 662 110,33 70 1,12
569  Manká a škody na finančnom majetku 0 0 0 0,00 0 0,00

59120  Daň z úrokov vysporiadaná 1 081 900 852 94,67 -229 0,79

5  N Á K L A D Y   celkom 882 914 854 609 862 635 100,94 -20 279

účet HK  Druh nákladov
rok 2020
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Skutočnosť (€) Upravený plán (€) Skutočnosť (€) Podiel (%) Porovnanie (€) Podiel (index)

rok 2019
skutočnosť / 

plán rok 2020
skutočnosť rok 

2020 a 2019
skutočnosť rok 

2020 a 2019
60110  Tržby za vlastné výrobky 751 158 710 600 711 647 100,15 -39 511 0,95
60111  Tržby za vlastné sadenice a semena 25 904 38 300 39 104 102,10 13 200 1,51
60120  Tržby za deputáty, úžitkové drevo 4 058 4 000 3 651 91,28 -407 0,90
60130  Tržby za divinu 12 528 11 500 17 101 148,70 4 573 1,37
60140  Tržby za doplnkové výrobky 2 584 100 72 72,00 -2 512 0,03

601  Tržby za vlastné výrobky 796 232 764 500 771 575 100,93 -24 657 0,97
60210  Tržby za služby 11 044 7 000 13 269 189,56 2 225 1,20
60220  Tržby za chaty 475 100 72 72,00 -403 0,15
60230  Tržby - nájom pozemkov (lúky,včely) 558 1 248 1 248 100,00 690 2,24
60240  Tržby za poľovníctvo 14 547 12 630 12 630 100,00 -1 917 0,87
60260  Tržby za prenajatý DHM 252 252 252 100,00 0 1,00

602  Tržby z predaja služieb 26 876 21 230 27 471 129,40 595 1,02
61110  Zmena stavu nedokončenej výroby - drevo 0 0 0 0,00 0 #############
61120  Zmena stavu nedokončenej výroby - sadenice 16 722 -7 700 -9 655 125,39 -26 377 -0,58

611  Zmena stavu nedokončenej výroby 16 722 -7 700 -9 655 125,39 -26 377 -0,58
61310  Zmena stavu výrobkov - drevo -666 330 890 269,70 1 556 -1,34
61330  Zmena stavu výrobkov - zverina 65 0 -3 ########### -68 -0,05

613  Zmena stavu výrobkov -601 330 887 268,79 1 488 -1,48
62110  Aktivácia materiálu -vlastná spotreba dreva,rez. 1 334 400 376 94,00 -958 0,28
62120  Aktivácia materiálu - vlastné sadenice 21 945 33 460 36 878 110,22 14 933 1,68
62130  Aktivácia materiálu - semeno 0 0 134 ########### 134 #############

621  Aktivácia materiálu 23 279 33 860 37 388 110,42 14 109 1,61
622 Aktivácia vnútropodnikových služieb 320 250 206 82,40 -114 0,64
623  Aktivácia DNM 0 0 0 0,00 0 0,64
624  Aktivácia DHM 0 0 0 0,00 0 0,00

64130  Tržby z predaja pozemkov 0 0 0 0,00 0 0,00
64140  Tržby z predaja ostatného DHM 0 0 0 0,00 0 0,00

641  Tržby z predaja  DHM a DNM 0 0 0 0,00 0 0,00
642  Tržby z predaja materiálu 0 0 0 0,00 0 0,00
644  Zmluvné pokuty a penále 0 0 0 0,00 0 0,00
646  Výnosy z odpísaných pohľadávok 0 0 0 0,00 0 0,00

64810  Nároky na náhradu škody 0 680 675 0,00 675 0,00
64820  Dotácie prevádzkové 34 041 38 000 33 457 88,04 -584 0,98
64830 Príspevok OÚP na mzdy / COVID-19 0 10 730 15 684 146,17 15 684 #############
64840  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 94 100 92 92,00 -2 0,98
64849  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - neda. 0 0 0 0,00 0 0,00

648  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 34 135 49 510 49 908 100,80 15 773 1,46
662  Úroky prijaté 4 050 3 500 3 461 98,89 -589 0,85
663  Kurzové zisky 0 0 0 0,00 0 0,00
665  Výnosy z dlhodobého finančného majetku 831 0 690 ########### -141 0,00
668  Ostatné finančné výnosy 0 0 0 0,00 0 0,14

68810  Ostatné mimoriadne výnosy 0 0 0 0,00 0 0,00
68820  Náhrady škôd od poisťovne 0 0 0 0,00 0 0,00
68830  Náhrady škôd od zodpovedných osôb 0 0 0 0,00 0 0,00

688  Mimoriadne výnosy 0 0 0 0,00 0 0,00

6  V Ý N O S Y    celkom 901 844 865 480 881 931 101,90 -19 913 0,98

18 930 10 871 19 296 177,50 366 1,02

účet HK  Druh výnosov
rok 2020
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