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               Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta   
       Spišská  Nová Ves s.r.o. za obdobie január až december 2009.  
 
1. Základné údaje o spoločnosti.  
Druh organizácie: neštátny lesný podnik, spoločnosť s ručením obmedzeným  

 Výmera obhospodarovanej lesnej pôdy: 7 430 ha  
-z toho vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves: 7373 ha  

Počet zamestnancov (za sledované obdobie):  
 

Priemerný evidenčný  Technicko - hospodárski  Zamestnanci  Zamestnanci  
počet zamestnancov  zamestnanci  v robotníckych profesiách  v robotníckych profesiách  

  - stáli  - sezónni  
64 28 33 3 

Organizačná štruktúra:  

Riaditeľstvo - Novoveská Huta č. 304 
Polesia:  

Novoveská Huta (PI) - 4 lesnícke obvody  
Hnilčík (P2) - 3 lesnícke obvody  
Mlynky (P3) - 4 lesnícke obvody  

Manipulačno - expedičné sklady:  
MES I - Spišská Nová Ves  
MES 2 - Mlynky  

Píla - Radlinského 34, Spišská Nová Ves  
Poľovnícka chata Štefana - Mlynky, Havrania dolina  

 
 
  Štruktúra vlastníkov spoločnosti: 

    
Vlastník spoločnosti  Podiel na zákl.  Podiel  Hlasovacie  

 imaní v Sk  v%  právo v %  
Mesto Spišská Nová Ves  5 000 000  100  100 
       
Spolu  5000000  100%  100 %  

1. Výrobné činnosti  

1.1. Pestovná činnosť  

 

 

 

     Plán 2009             Skuto čnos ť  2009   
Výkon Tech.jed. Náklady Prie.nákl. Tech.jed. Náklady Prie.nákl. 

       ha   €   €      ha   €   € 

Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove 6,25 1 660,00 265,60 6,60 1 964,50 545,69 

Príprava plôch pre obnovu 141,65 76 552,16 540,43 151,92 74 318,83 489,20 
Umelá obnova lesa               119,23 187 302,82 1 570,94 122,18 196 615,84 1 607,91 
Ochrana mladých les.porastov 445,00 51 607,98 115,97 431,07 45 582,89 107,24 
Ošetrovanie MLP 21,00 6 671,98 317,71 16,50 5 159,73 312,71 
Prerezávky                        50,24 9 172,00 182,56 30,18 5 454,16 180,72 
Ochrana lesa                     33 141,72     26 659,62   
Prihnojovanie sadeníc      45,00 13 559,72 301,33 40,00 14 394,82 359,87 
Ostatné pestovné práce   8 855,00     9 842,08   
Ostatné pestovné práce-zjazdovka         155,62   

Pestovná činnos ť spolu   388 523     380 148,09   
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1.1.1. Príprava plôch pre umelú obnovu lesa 
 

V roku 2009 sme vykonali prípravu plôch pre umelú obnovu lesa na ploche 6,60 ha 
a celkových nákladoch 1 964,5 €..  

Výkony podľa polesí:  
 

Polesie Novoveská Huta  
3,0  ha  

1.1.2. Obnova lesa  

 
Polesie Hnilčík 

2,40  ha  

 
Polesie Mlynky 
       1,20  ha

 
  Je podľa reálnych čísel jedným z najväčších výkonov pestovnej činnosti. V sledovanom 
období sme zalesnili celkom 122,18 ha umelým zalesnením pri celkových nákladoch 
196 615,84 € . Podľa podvýkonov je to nasledovné:  

- zalesňovanie prvé -  97,47 ha  
- zalesňovanie opakované -  24,71 ha  

Celý výkon zalesňovania sme vykonali v jarných mesiacoch a všetok sadbový materiál tvorili 
sadenice voľnokorenné.  

Drevinové zloženie pri umelom zalesňovaní bolo nasledovné:  
 

Drevina  Počet ks  % z celkového počtu sadeníc  Zalesnená plocha v ha  % z celkovej zales. plochy  

Smrek  47 050 7,82 13,09 10,71 
Jedľa  117 650 19,55 24,08 19,71 

Borovica s.  57 700 9,59 10,50 8,59 
Smrekovec  60 200 10,00 19,97 16,34 

Dub  5 400 0,90 0,90 0,74 
Buk  257 350 42,76 43,64 35,72 
Javor  42 510 7,06 7,62 6,23 
Jaseň 5  280 0,88 0,88 0,72 
Brest 2 300 0,38 0,40 0,33 
Lipa  1 800 0,30 0,35 0,29 
Čerešňa  4 600 0,76 0,75 0,62 
Spolu 601 840 100 122,18 100 

Na zalesnenie sa z vlastnej škôlky použilo 140 940  kusov sadeníc čo predstavuje   23,42  %        
z celkového počtu sadeníc.  
Priemerný počet sadeníc na I ha bol   4 926 ks. Je to na úrovni minulého roku a súvisí to 
so zmenou drevinového zloženia v prospech listnatých drevín, kde sú počty na l ha vyššie.  

Výmery zalesnených plôch podľa polesí:  
 

Polesie Novoveská Huta    
47,32 ha  

 
Polesie Hnilčík  

27,63 ha  

 
Polesie Mlynky 
        47,23 ha 

 
1.1.3. Ochrana mladých lesných porastov  
 
Na tomto výkone boli celkovo vykonané práce na ploche 431,07  ha a celkových nákladoch 
45 582,89 € .  
 
Celkovo vykonané práce podľa polesí:
 
    Polesie Novoveská Huta 
              248,66  ha 

 

Polesie Hnilčík 
100,7 ha                                   

 
 
Polesie Mlynky 
     81,71 ha

 
 
  Ochrana proti burine sa vykonala na celkovej ploche 159,55 ha a ochrana proti zveri na  
 ploche 271,52 ha.   
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Ochrana proti burine sa vykonávala:  

 
 

 
    Vyžínanie buriny celoplošne               Vyžínanie buriny pomiestne           Ošľapávanie sadeníc 
                        ha                                                156,20 ha                                         3,35  ha 
 

Ochrana MLP proti zveri sa vykonala  chemickými prípravkami na ploche   271,52 ha.  

     1.1.4. Výchova mladých lesných porastov - prerezávky  

Na tomto výkone sa  vykonali práce na ploche 30,18  ha pri  celkových nákladoch 5 454,16 €..  

Výkony podľa polesí:  
 

Polesie Novoveská Huta 
18,18 ha  

 
Polesie Hnilčík 

2,30 ha  

 
Polesie Mlynky 
     9,70  ha 

 
Výchovu porastov vykonávame mechanizovane /motorovými pílami/ vlastnými zamestnancami 
i dodávateľmi prác.  

1.1.5. Ochrana lesa  

Najvyšší objem prác bol vykonaný na podvýkonoch týkajúcich sa ochrany lesa pred 
podkôrným hmyzom. Stratégia ochrany vychádza z  ochranných opatrení potrebných 
v jednotlivých dielcoch podľa jednotlivých polesí. 
Celkom bolo osadených    550  ks  feromónových lapačov a použilo sa   1130  odpamíkov. 
Proti ostatným hmyzím škodcom sa vykonali opatrenia na ploche  1,10  ha (hlavne chemické 
postreky proti voškám). Chemicky sme ošetrili aj drevnú hmotu proti podkôrnemu a 
drevokaznému hmyzu v množstve   3 860 m3. V hygiene porastov sa vykonali práce na 
ploche 0,60  ha.  
Celková suma nákladov na tento výkon dosiahla 26 659,62 €..  

1.1.6. Hnojenie lesných porastov  

Tak ako  minulom roku i teraz sme pokračovali v prihnojovaní lesných porastov, hlavne na 
exponovaných stanovištiach. Na prihnojovanie sme použili hnojivo SILVAMIX Mg.  
Prihnojovanie sa vykonalo na ploche  40  ha pri celkových nákladoch 14 394,82 €.  

Výkony podľa polesí:  
-  

Polesie Novoveská Huta    
          15,00 ha  

1.1.7.Ostatné pestovné práce  

 
Polesie Hnilčík  
     5,00 ha  

 
Polesie Mlynky 

      20,00 ha  

 
Z podvýkonov v ostatných pestovných prácach boli vykonané:  
Vyznačovanie ťažby - rubnej úmyselnej, predrubnej úmyselnej, kalamity, odstraňovanie 
nežiaducej tenčiny a krov, ostatné práce v rámci výkonu  
Celkom sa na tomto výkone použilo 9 842,08 €.  

1.1.8. Ošetrovanie mladých lesných porastov okopávaním. 

Na tomto výkone sa  vykonali práce na ploche 16,50  ha pri  celkových nákladoch 5 159,73  €..  

Výkony podľa polesí:  
 
            Polesie Novoveská Huta               Polesie Hnilčík                  Polesie Mlynky 
                    6,50  ha                                      5,00 ha                               5,00  ha  
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1.2. Ťažbová  činnosť.  
 
            Plán 2009    Skuto čnos ť 2009   
Výkon Tech.jed. Náklady Priemer.nákl. Tech.jed. Náklady Priemer.nákl. 
  m3 € € m3 € € 
Ťažba dreva                     0 3,43  720,00  
Sústreďovanie dreva             0 6,57    
Komplexná výroba 121 000 1 265 660 10,46 106 779 1 094 070,42 10,25 
Komplexná výroba-harvestor    10 556 148 329,83 14,05 
Komplexná výroba-zjazdovka  0  4 216 86 781,27 20,58 
Manipulácia a skrac. na OM na OM 80 000 72 000 0,9 83 844 15 079,52 0,18 
Manipulácia na ES 41 000 143 500 3,5 46 044 146 449,78 3,18 
Expedícia dreva -k odberateľom          121 000 280 720 2,32 119 504 163 470,28 1,37 
"- k odber.cudzí kam.     17 449,75  
"- k odber.vlastné kam.    21 746 145 276,05 6,68 
" - k odber. Železnice    955 744,48 0,78 
Expedícia dreva - ostatné náklady          121 000 96 800 0,8 119 504 40 492,07 0,34 
Odvoz dreva z OM na ES   - cudzí                  4 289 62 717,84 14,62 
Odvoz dreva  z OM na ES  - vlastní               40 000 180 000 4,5 41 619 177 091,04 4,26 
Ťažbová činnos ť spolu                                 2 038 680     1 935 202,05   

 

1.2.1. Komplexná výroba v ťažbovej činnosti.  

Celkové náklady na ťažbovú činnosť komplexnej výrobe /  bez samovýroby/ boli 
1 329 181,52 €   Z celkovej komplexnej výroby / bez  samovýroby/ 121 550,98 m3 je 
plnenie podľa jednotlivých podvýkonov nasledovné:  
 
  Ťažba rubná úmyselná/mimoriadna      Ťažba predrubná úmyselná 
          4 m3 / 4215,84 m3                                93,94 m3 / 2,76 ha 

 
Ťažba náhodná 
117 237,2  m3  

 
Z uvedeného vyplýva že, najväčšie percento tvorí kalamita, ktorá nemá klesajúcu tendenciu, 
ba skôr naopak. Lesy mesta Spišská Nová Ves obhospodarujú lesy, ktoré boli dlhodobo 
poškodzované imisiami z miestnych zdrojov ale aj diaľkovým prenosom ( Železorudné bane 
v Rudňanoch, Kovohuty Krompachy).Diaľkové prenosy imisií pretrvávajú aj naďalej. Imisné 
zaťaženie sa do značnej miery prejavuje na zdravotnom stave lesa – nízka odolnosť porastov 
voči hubovým chorobám, podkôrnemu hmyzu a následne aj proti živelným kalamitám. 
        Príčina hynutia smrečín nie je exaktne dokázaná, Prevažuje názor , že príčinou je 
synergické pôsobenie komplexu škodlivých činiteľov a nastávajúce klimatické zmeny na lesné 
ekosystémy. Ide o dlhodobo  pôsobiace antropogénne činitele ako sú imisie, cez zmeny klímy ( 
periódy sucha a tepla, a následný stres z nedostatku vlahy, silné víchrice, prívalové dažde 
a pod.) až po aktivizáciu biotických škodcov, ktorí sa miestne premnožujú.Za významný 
faktor, ktorý podmieňuje hynutie smrečín v Európe sa v súčasnosti pokladá antropogénne 
rozšírenie smreka na stanovištia, ktoré pôvodne patrili listnatým alebo zmiešaným lesom. 
 V súčasnom období zaznamenávame rozpad nielen nepôvodných smrečín mimo areálu 
optima, ale čoraz častejšie aj na pôvodných stanovištiach. Dochádza k intenzívnemu 
chradnutiu smrekových kultúr a mladín 

Výška ťažby podľa polesí:  
 

Polesie Novoveská Huta 
33 226,96  m3  

 
Polesie Hnilčík 
30 603,04 m3  

 
Polesie Mlynky 
  57 720,98 m3

1.2.2. Manipulácia dreva na OM a ES. 
 
Na odvozných miestach bolo celkom zmanipulovaných 83 844,44 m3 drevnej hmoty. 
Skracovanie na odvozné dĺžky tvorilo 58 728,13 m3 , klasická ručná manipulácia na jednotlivé 
sortimenty bola 25 116,31 m3 pri celkových nákladoch 15 079,52 €.  
Hmota skrátená na odvozné dĺžky sa dodáva na manipulačno - expedičné sklady, kde sa ďalej 
manipuluje na sortimenty. Hmota z klasickej manipulácie ide priamo k odberateľom.  
Na ES sme celkove zmanipulovali 46 044,48 m3 drevnej hmoty pri nákladoch 146 449,78 €. 
Na MES Mlynky sa zmanipulovalo 17 529,21 m3 a na MES Spišská Nová Ves 28 515,27 m3.  
Manipulačná linka BZ na MES SNV zmanipulovala 28 278,16 m3 drevnej hmoty so súčasným 
triedením tejto hmoty podľa sortimentov.  
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1.2.3. Odvoz dreva  

Celkom sa odviezlo na  naše  ES 45 908,32   m3 dreva a celkových nákladoch 239 808,88 €.   
Z toho našimi autami sme  odviezli 41 619,12 m3 a cudzími 4 289,2 m3 .Tento odvoz sme 
vykonávali prevažne  už našimi novými odvoznými súpravami a iba v malom množstve 
dodávateľsky.. Expedíciu dreva prevádzame vlastnými odvoznými súpravami, dodávateľsky a 
časť sa vagónuje. K odberateľom sme  celkovo vyexpedovali  119 504,38 m3  pri  nákladoch 
163 470,28 €. 

 1.3. Iná lesná činnosť  

1.3.1. Poľovníctvo  

Práce na tomto výkone boli doteraz zamerané na údržbu zariadení pre chov a lov zveri. 
Starostlivosť o zver a údržba poľovníckych zariadení sa vykonáva podľa plánu schváleného 
OÚ Spišská Nová Ves, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.  

 
Zver                             Srnčia                    Jelenia                          Diviačia 

      Plán lovu                            5 ks                       25 ks                             11  ks 
Plnenie lánu lovu                     1 ks                         8 ks                               0  ks 
 

Tržby z poľovníctva tvorili 3 190,31 € z toho 2 459,97 € nájom PZ SNV + spoluúčasť na 
škodách zverou  , 694,92 poplatkový odstrel PZ Veterník a 35,42 ostatné tržby.  
 
1.3.2. Lesné škôlky  

 
Z našej škôlky bolo na jarné zalesňovanie použitých   140 940  ks sadeníc. Podľa jednotlivých 
druhov je to nasledovne:  
 
             Smrek        Jedľa          Javor       Smrekovec       Buk         Jaseň         Brest      Bororvica 
        15 150 ks   42 650 ks   22 960 ks      8 450 ks     15 100 ks   330 ks      2 300ks    34 000  ks                                                                
 
 
Plán na škôlkarskú činnosť na rok 2009 bol 30 000 €  pričom celkové náklady v roku 2009 boli 
23 788,49 € .

1.4. Údržba lesných ciest a zvážnic, (výkon 135 a 128)  

   Na údržbu a prevádzku lesných ciest a zvážnic boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 
40 377,6 € .  Na údržbu a prevádzku  lesných ciest bolo vynaložených  35 925,69 € a na údržbu 
a prevádzku zvážnic  4 451,91 €. 
 
2. Obchodná činnosť v roku 2009. 
 
2.1. Obchod s drevom. 
 
   Za rok 2009 spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. dosiahla priemerné speňaženie 
surového dreva 29,68 € / m3 ( 894,19 Sk/m3)  a priemerné speňaženie všetkých dodávok  30,57 
€/m3 (921,09 Sk/m3) .   
    Viac ako 90 % predaného surového dreva pochádzalo z náhodných ťažieb imisných -
hubových - podkôrnikových a suchárových kalamít z odumierania smreka. Ihličnaté drevo 
tvorilo  99,86 % zo všetkého predaného dreva.  
  
3. Investičná činnosť  

V roku 2009 boli v rámci investičnej činnosti uskutočnené investície v celkovej výške 158 597,93 € 
(4 777 921,2  Sk) z toho:  
 
3.1. Nehmotný majetok  ..... 6 280,0 €  
3.2. Stavby  .......  85 606,23 €    
 3.3. Pracovné stroje .....42 902,75 € 
 3.4. Dopravné prostriedky ...... 9 456,00 € 
 3.5. Obnova výpočtovej a meracej techniky  ... 0 € 
 3.6. Ostatná technika a majetok ..... 14 352,95 € 
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4. Výsledky hospodárenia v roku 2009 (v  € )  

    Celkové   výnosy   spoločnosti   dosiahli     5 480 023,24  €  a   náklady  5 387 257,68 € .                  
Hospodársky výsledok po   zdanením  bol   92 765,56 €.  
V roku 2009 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom 
podnikania a v zmysle platných legislatívnych noriem pre lesné hospodárstvo a 
poľovníctvo, najmä podľa predpisov lesného hospodárskeho plánu na roky 2006 až 2015.  
 
    4.1. Štruktúra výnosov . 
 
   4.1.1.Tržby. 
 
 Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb boli vo výške 3 817 584 €.  
 

Produkt alebo služba  Tržby  Tržby z predaja  Tržby  
 z predaja tovaru  vlastných výrobkov  z poskytnutých služieb 

Predaj dreva a výrobkov   3 724 350  
Poľovníctvo    603 
Ubytovacie služby    5 086 
Ostatné služby    87 377 
Prenájom majetku    168 
Predaj tovaru     

Celkom:   3 724 350 93 234 

    Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva. V 
roku 2009 bolo predaných 111 863  m3 dreva pri priemernom speňažení  30,00 €/m3 (903,87 
Sk/m3) bez DPH. Okrem surového dreva sme v roku 2009 predávali tiež piliarske výrobky z 
vlastnej píly.  
      Tržby  z   predaja  vlastných  výrobkov  tvoria  tržby  za  ihličnaté   a  listnaté  sortimenty, 
tržby z piliarskej výroby  . Tržby z poľovníctva tvoria tržby z poplatkového odstrelu . 
Ubytovanie a stravovanie bolo poskytované v stredisku  Poľovnícka  chata Štefana.  
  Ostatné služby zahŕňajú najmä dopravu dreva na sklady odberateľov cestnými nákladnými 
automobilmi.  Prenájom majetku zahŕňa najmä prenájom pozemkov. 
 
    4. l .2. Ostatné výnosové položky .  
 

Zmena stavu zásob vlastnej výroby      -11 136 
Aktivácia 89 511 
Tržby z predaja HIM a DIM 142 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku 3 018 
Ostatné výnosy 1 564 025 
Výnosové úroky 16 861 
Kurzové zisky 18 
Zmluvné pokuty a penále. - 
Výnosy z finančných investícií - 
Ostatné výnosy celkom: 1 662 439 

 
Ostatné výnosové položky majú najmä účtovný význam.  
   Položku "aktivácia" tvorí zúčtovanie sadeníc lesných drevín z vlastnej produkcie, materiál a 
dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou.  
Predaný dlhodobý majetok tvorili najmä prostriedky z predaja vyradeného majetku pri 
inventúre.  
   Ostatné výnosy sú tvorené z náhrady krajského úradu životného prostredia vo výške 
110 348,44 € , dotácií SOP  1 450 809,08 €,  uhrada poistných udalostí vo výške 2 867 €. 
 
   4.2. Štruktúra nákladov  
 

Náklady vynaložené na predaný tovar               - 
Spotreba materiálu a energie 415 593 
Služby 3 599 099 
Mzdové náklady 646 076 
 Zákonne sociálne zabezpečenie  a náklady 
na ostatné soc. náklady a poistenie 

276 906 

Dane a poplatky 39 813 
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      Najvyššiu nákladov ú položku tvorili náklady na služby (67,25 %), pretože časť ťažbovej 
činnosť a časť pestovnej činnosti je vykonávaná dodávateľským spôsobom /3 095 994 €/. V 
tejto nákladovej položke je zahrnuté tiež nájomné za lesné pozemky a sklady /339 504 €/, ktoré 
platí spoločnosť vlastníkovi, Mestu Spišská Nová Ves, náklady na reklamu / 38 928 €/ 
a ostatné služby / 124 673 € /.  
   Druhou najväčšou položkou boli mzdové náklady /646 076 €/ a náklady na zákonné sociálne 
zabezpečenie, zákonne soc. náklady a ostatné soc. náklady a poistenie / 276 906 €./ .  
   Odpisy majetku tvorili 297 079 €. V ostatných nákladoch na hospodársku činnosť je zahrnuté 
najmä poistne / 27 729 €/, prispevký prav. os /1 813 €/ a ostaté náklady /10 053 €. /.  
  Výšku daní a poplatkov určuje najmä cestná daň /15 132 €/, daň z nehnuteľností /12 426 €/ 
a ostatné dane a poplatky /12 255 € /. Ostatné náklady na finančnú činnosť tvorili pokuty a 
penále /2 136 €/. 
 
4.3. Hospodársky výsledok (v tis. Sk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

   

                                                                                  
                                                                                      Ing. Sakmáry M. 
                                                                           riaditeľ – konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpisy  majetku 298 343 
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
materiálu 

362 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 41 731 
Daň z prijmov 33 098 
Dary 5 314 
Tvorba opravných položiek         28 071 
Ostatné náklady na finančnú činnosť, nakladove 
úroky a kurz. straty 

2 851 

Náklady spolu 5 387 257 
  

Hospodársky výsledok pred zdanením 125 864 
Položky zvyšujúce hospodársky výsledok 65 055 
Položky znižujúce hospodársky výsledok       5 186 
Položky odpočítateľné od základu dane - 
Základ dane z príjmov 185 734 
Daň 19% 35 289 
Úľavy na dani - 
Daň z príjmov - splatná 35 289 
Daň z príjmov - odložená -2 191 
Hospodársky výsledok z bež. činnosti  po zdanení 92 766 
Výsledok hosp. z mimoriadnej činnosti - 
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zdanení 92 766 
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Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta 
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