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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade 
so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 – uznesenie č. 11/C.5 z 8.12.2015. 

Kontrola - hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta  
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku kontroly v kontrolovanom subjekte – Mestské lesy 
Krompachy s. r. o., Trangusova 9, Krompachy (povinná osoba). Boli prijaté opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov odporúčané hlavnou kontrolórkou a v termíne do 14.10.2016  povinná osoba 
má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení 
zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 
osobitného predpisu. 
Povinnej osobe bol Návrh správy o výsledku kontroly doručený dňa 05.08.2016. Povinná osoba 
v určenej lehote do 12.08.2016 nepodala oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v Návrhu správy o výsledku kontroly. 
Predmetom kontroly bolo postavenie a charakteristika kontrolovaného subjektu, hospodárenie 
obchodnej spoločnosti. 
Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta a spoločnosti.  

I. Postavenie a charakteristika obchodnej spoločnosti 
 
Obchodná spoločnosť Mestské lesy Krompachy s. r. o. (ďalej spoločnosť MsL) bola založená 
30.10.2007 na dobu neurčitú. Základným imaním spoločnosti pri jej založení bol peňažný vklad vo 
výške 6 639 €, ktorý bol v plnej výške splatený. Jediným spoločníkom a zakladateľom spoločnosti bolo 
a je Mesto Krompachy. Zmena základného imania nebola. Spoločnosť vykonáva činnosť 
prostredníctvom majetku, ktorý má od mesta prenajatý a to lesné pozemky s celkovou výmerou 
1 153,19 ha (11 531 923 m2) – čl.I. bod 1. Zmluvy o prenájme lesných pozemkov na účely lesného 
hospodárstva; nebytové priestory – budova na Trangusovej ulici č. 9, postavená na parcele č. 1148 – 
zastavaná plocha o výmere 239 m2, pozemky na parcele č. 1146 – záhrada o výmere 887 m2 
a zariadenia, nachádzajúcom sa v uvedenej budove – čl. I. bod 1. Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov, pozemku a zariadení. 
Z Komentára k výsledku a bilancii spoločnosti (za rok 2015), ciele spoločnosti zo dňa 25.5.2016  – 
Spoločnosť MLK s.r.o. hospodári v lesoch mesta Krompachy na výmere 1 084,89 ha. Z toho je 13,96 
ha zaradených do plôch s vysokým imisným zaťažením a 1 040,39 ha je extrémne imisne zaťažených.  
( 1 084,89 – 13,96 – 1 040,39 = 30,54 ha je bez zaťaženia?). V LHP sa uvádza výmera  1 084,89 ha, 
v zmluve 1 153,19 ha, rozdiel 68,3 ha ?. Dať do súladu v nájomnej zmluve.  

V zmysle Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej 
zakladateľská listina) zo dňa 1.4.2011: 
Čl. 4 Predmetom podnikania je lesníctvo, poľnohospodárstvo, služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - 
porez dreva, piľčícke práce, približovanie dreva, manipulácia s drevom, čistenie lesa, .... ďalšie 
činnosti uvedené v danom článku zakladateľskej listiny. 
Čl. 8 Orgány spoločnosti sú: valné zhromaždenie (ďalej VZ), konateľ a dozorná rada (ďalej DR). 
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Najvyšším orgánom spoločnosti je VZ – článok 9. V danom článku je uvedené, čo patrí do jeho 
pôsobnosti. 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ – článok 10. Povinnosti konateľa sú zakotvené v danom 
článku. 
Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je DR – článok 11. V danom článku je uvedené, čo patrí 
do jej pôsobnosti. 
 
V zmysle článku 9 bod 1. Do pôsobnosti VZ patrí: písm. f) vymenovávanie, odvolávanie 
a odmeňovanie členov dozornej rady. Bod 3. daného článku Pôsobnosť VZ spoločnosti vykonáva 
jediný spoločník spoločnosti v zmysle ustanovenia § 132 ObZ. Rozhodnutia jediného spoločníka 
urobené pri výkone pôsobnosti VZ alebo prijaté mimo VZ musia mať písomnú formu a musí ho 
podpísať spoločník. Každé rozhodnutie spoločníka musí byť doručené na adresu sídla spoločnosti. 
V zmysle článku 11 bod 3. DR má piatich členov, z ktorých dvaja sú vymenovaní z radov poslancov 
MsZ. Člen DR nesmie byť zároveň ....... . 
bod 4. Členov DR vymenováva a odvoláva VZ. Funkčné obdobie členov DR je 4 roky. Opätovné 
vymenovanie člena DR je možné. Členstvo v DR je nezastupiteľné. 
bod 5. Výkon funkcie člena DR končí za podmienok upravených touto Zakladateľskou listinou: a) 
smrťou člena DR; b) uplynutím funkčného obdobia člena DR; c) odvolaním člena DR z funkcie; d) 
vzdaním sa funkcie člena DR.  
bod 14. Prvými členmi DR spoločnosti sú: MUDr. M. Hojstrič, MUDr. J. Králik, Ing. J. Jendruch, P. 
Olšavský, R. Čiasnoha, F. Ježeková.  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch (ďalej MsZ) č. 3/H.2 zo dňa 23.2.2011 MsZ 
odvoláva: členov dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou mesta: .... Mestské lesy 
Krompachy s.r.o. MUDr. M. Hojstrič, MUDr. J. Králik, R. Čiasnoha. Uznesením MsZ č. 3/I.1 MsZ zo dňa 
23.2.2011 menuje členov dozorných rád spoločností s majetkovou účasťou mesta: ... Mestské lesy 
Krompachy s.r.o. Ing. L. Kozlová, Vl. Probala. 
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. z 01.04.2011 
bod 1. S účinnosťou odo dňa 01.04.2011 (deň skončenia funkcie člena dozornej rady) odvolávam 
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti MUDr. M. Hojstriča, MUDr. J. Králika, R. Čiasnohu, ktorých 
z funkcie členov DR odvolalo MsZ dňa 23.02.2011 uznesením č. 3/H.2 a č. 3/I.1..    Č. 3/I.1 nemá byť 
uvedené. 
Bod 2. tohto Rozhodnutia: S účinnosťou odo dňa 01.04.2011 (deň vzniku funkcie člena dozornej rady) 
vymenúvam do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. L. Kozlovú, Vl. Probalu,  ktorých 
do funkcie členov DR vymenovalo MsZ dňa 23.02.2011 uznesením č. 3/H.2 a č. 3/I.1..    Č. 3/H.2 nemá 
byť uvedené. 
V súčasnosti členmi DR sú Ing. J. Jendruch, P. Olšavský, F. Ježeková, Ing. L. Kozlová, Vl. Probala, čo nie 
je v súlade s čl. 11 bod 5. písm. b) nakoľko členstvo v DR končí uplynutím funkčného obdobia, ktoré je 
4 roky  – platí o všetkých a opätovné vymenovanie za člena DR (čo v zmysle čl. 11 bod 4. môže byť) sa 
neuskutočnilo a zároveň nie je v súlade s čl. 11 bod 3. nakoľko len jeden z členov DR je poslancom 
MsZ, z ostatných členov ani jeden nie je poslancom MsZ. Žiadam dať do súladu so zakladateľskou 
listinou v platnom znení. 

II. Hospodárenie obchodnej spoločnosti 

Spoločnosť v roku 2015 zamestnávala 5 zamestnancov – riaditeľa spoločnosti, ekonómku, technika na 
odborné lesohospodárske činnosti, pracovníka na koordináciu prác v pestovnej činnosti 
a bezpečnostného technika. 
Hospodársky výsledok za rok 2015 predstavoval zisk vo výške 1 806,26 €. V predchádzajúcom období, 
t.j. za rok 2014 bolo dosiahnutá strata vo výške 23 165,74 €. Na základe rozhodnutia VZ dňa 
31.5.2016 dosiahnutý zisk v roku 2015 bude vo výške 1 715,95 €, t.j. 95 %, použitý na úhradu straty 
minulých rokov a vo výške 90,31 €, t.j. 5 %, pôjde do rezervného fondu.  
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Finančný prínos pre mesto  z činnosti obchodnej spoločnosti mal byť vo forme nájomného za 
prenájom nebytových priestorov, pozemkov a zariadení a za prenájom lesných pozemkov. Prínos pre 
mesto nebol, spoločnosť MsL faktúry za nájom  v roku 2015 neuhradila.   
Napriek dosiahnutému zisku v roku 2015 je potrebné konštatovať, že stav záväzkov k 31.12.2015  
predstavuje 38 661 €, z toho záväzky z obchodného styku 22 468 €, záväzky voči zamestnancom 
9 746 €, záväzky voči poisťovniam 1 994 € (za mesiac december 2015, uhrádzajú sa v januári 2016), 
ostatné záväzky daňové 4 453 € (za mesiac december 2015, uhrádzajú sa v januári 2016) a stav 
pohľadávok k 31.12.2015 činí 15 915 €, sú to krátkodobé pohľadávky z obchodného styku.  

K 31.12.2014 bol záväzok spoločnosti voči zamestnancom za nevyplatenú mzdu v celkovej výške 
9 050,14 €, v tom za december 2014 vo výške 2 698,91 € (má sa vyplácať v mesiaci január 2015), 
ktoré boli postupne vyplatené v priebehu roka 2015 so sklzom 3 až 6 mesiacov za príslušný mesiac, 
pritom došlo k nevyplateniu mzdy zamestnancom zase počas roka 2015 a stav záväzku spoločnosti 
voči zamestnancom za nevyplatenú mzdu  k 31.12.2015 činil 9 746, 19 €, v tom za december 2015 vo 
výške 3 309,89 € (má sa vyplácať v mesiaci január 2016). Vyplatenie mzdy bolo opätovne so sklzom 3 
až 6 mesiacov za príslušný mesiac a obdobný stav bol aj v roku 2016. Oneskorené vyplatenie mzdy sa 
týka troch zamestnancov. Odvody do poisťovní a daň zo závislej činnosti boli uhradené vždy 
v stanovenom termíne (t.j. odvody za zamestnanca i za zamestnávateľa). Úhrada mzdy za mesiac 
marec až jún 2016 bola dňa 4.8.2016 dvom zamestnancom. Do ukončenia tejto kontroly nie je 
vyplatená mzda za mesiac marec až jún 2016 riaditeľovi spoločnosti MsL; na základe vyjadrenia 
riaditeľa spoločnosti a v zmysle Zápisnice z VZ má sa vyplatiť najneskôr do konca augusta 2016. 
Podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len Zákonníka práce) sa 
mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. 
Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. 
Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ sa dostáva do omeškania s vyplatením mzdy nasledujúci deň 
po dni jej splatnosti a mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
V pracovnej zmluve zamestnanca spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Krompachy je uvedený výplatný 
termín, tzn. dohodnutý termín splatnosti mzdy a je určený na 13-teho dňa v mesiaci za obdobie 
predchádzajúceho mesiaca. Kolektívna zmluva v spoločnosti nie je uzatvorená.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zistenia týmto konaním došlo k porušeniu zákona  
č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ustanovenie § 129 ods. 1) a ustanovenie § 130 ods. 2) v z.n.p. 
a nastáva zodpovednosť v zmysle § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v z.n.p. „Kto ako 
štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich 
prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy 
alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň 
mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti 
právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia 
smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na 
tri roky.“ 

Konštatujem - zo zápisníc zasadania valného zhromaždenia  16.6.2014 a 26.5.2015 neuvádzajú 
zistenia ohľadom nevyplatenia, resp. oneskoreného vyplatenia mzdy zamestnancom (nevyplatené 
mzdy boli až za mesiac september – december 2014, následne za jednotlivé mesiace roka 2015). 
V zápisnici zo zasadania VZ zo dňa 21.7.2016  v bode Prehodnotenie hospodárenia spoločnosti za 
roky 2008 – 2015 sa uvádza „Do konca mesiaca august 2016 vyplatiť zamestnancom omeškané 
mzdy“, čo je prijaté aj uznesením č. 2/2016 bod 1. písm. d).  Zo zápisníc zo zasadania dozornej rady – 
z 11.6.2014 neuvádzajú zistenia ohľadom nevyplatenia, resp. oneskoreného vyplatenia mzdy 
zamestnancom (nevyplatené mzdy boli až za mesiac september – december 2014); zo zápisnice 
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z 21.5.2015 v bode 2. sa uvádza „Pán Ing. Michal Tkáč informoval prítomných, že aj napriek strate 
v minulom roku si záväzky voči štátu plnia, avšak problém je s vyplácaním miezd zamestnancom 
a nájomného mestu.“ V zápisnici z 25.6.2016 v bode 3. sa uvádza „Pán Ing. Michal Tkáč informoval 
prítomných, že si záväzky voči štátu plnia, avšak problém je s vyplácaním miezd zamestnancom 
a nájomného mestu Závažným problémom je, že 3-om zamestnancom mestských lesov nebola 
vyplatená mzda za 4 mesiace!“  

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. „Účtovníctvo účtovnej 
jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka 
vykonala inventarizáciu.“ 
Na základe Príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov v roku 2015, vydanom primátorkou mesta 14.10.2015, bol vydaný Príkaz riaditeľa 
Mestských lesov Krompachy s.r.o. na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k 31.12.2015. Správa 
o priebehu a výsledkoch inventarizácie vrátane inventúrnych súpisov bola predložená dňa 22.1.2016 
na Mesto Krompachy, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja.  

Výnosy spoločnosti MsL v roku 2015 tvoria najmä príjmy z predaja drevnej hmoty. Náklady tvoria 
najmä výdavky za ťažbovú činnosť, na mzdy a odvody, na média – elektrina, plyn, voda, na spotrebný 
materiál – najmä na motorové vozidlá.   

Prehľad vybraných nákladových položiek: 

Nákup sadeníc smrekovec opadavý 1 000 ks 204,00 € 

  smrekovec opadavý 8 000 ks 1 776,00 € 

  dub zimný 2 000 ks 408,00 € 

  smrek obyčajný 500 ks 114,00 € 

  spolu:   11 500 ks 2 502,00 € 

Kúpa auta Nissan        4 200,00 € 

Oprava Nissan       680,00 € 

        442,48 € 

        194,29 € 

Oprava Nissan celkom       1 316,77 € 

Diesel Nissan       1 594,95 € 

Spolu oprava, diesel       2 911,72 € 

Oprava JEEP       1 281,77 € 

        856,36 € 

Oprava JEEP celkom       2 138,13 € 

Diesel JEEP       1 425,00 € 

Spolu oprava, diesel   
 

  3 563,13 € 

Oprava Nissan + JEEP       3 454,90 € 

Diesel V3S       273,18 € 

Kúpa pneumatík (4 ks)       440,00 € 

Oprava motor. píly       28,00 € 

        10,00 € 

        44,10 € 

        122,50 € 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20160701#paragraf-32
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        204,60 € 

Benzín motor. píla    
 

  1 913,71 €     

spotrebný materiál -
výber 
  
  
  
  

      229,02 € 

      308,26 € 

      281,71 € 

      360,12 € 

 spolu:     1 179,11 € 

 Vysoké náklady činia náklady na motorové vozidlá – opravy, pohonné hmoty. Motorové vozidlo JEEP 
bolo predané v roku 2016 mestom Krompachy – obchodná verejná súťaž. Príjem z predaja išiel mestu 
Krompachy, samotné motorové vozidlo JEEP bolo zakúpené z finančných prostriedkov spoločnosti 
MsL.  

Ťažba a predaj drevnej hmoty: 

Ťažba drevnej hmoty sa vykonáva na základe lesného hospodárskeho plánu, ktorý je stanovený na 
dobu 10 rokov, v súčasnosti trvá od roka 2008 do 31.12.2017.  
Ťažba dreva bola vykonávaná dodávateľským spôsobom – ťažbármi. Výber dodávateľov na ťažbu 
dreva a približovanie sa uskutočnil na základe rokovacieho konania s príslušnými oslovenými 
uchádzačmi, vrátane obhliadky terénu - pracoviska. Prioritou bola najnižšia ponúkaná cena za 
kompletnú dodanú službu. S ťažbármi je uzatvorená Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach 
(ďalej  len Zmluva), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zadávací list – vykonanie ťažbových prác v JPRL 
(jednotky priestorového rozdelenia lesa, t.j. dielec alebo porast) podľa vydaných súhlasov na ťažbu; 
prílohu zmluvy tvorí Dohoda o dodržaní všeobecne záväzných a osobitých podmienok pre 
vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách Mestských lesov Krompachy s.r.o.. Spoločnosť 
uzatvorila štyri zmluvy na ťažbovú činnosť. Je vedená Evidencia vyznačených stromov určených na 
výrub s príslušným popisom, ako aj je vydaný Súhlas na ťažbu dreva s príslušným vyznačením. 
Ťažbár je povinný vyťaženú hmotu zmerať a označiť, čím si robí evidenciu o vyťažených m3. 
Zodpovedný pracovník mestských lesov - technik, preberá drevo od ťažbára na odbernom mieste. 
Vystavuje sa lístok za účelom zaznamenania ťažby, tzv. „číselník“, kde je zaznamenané určenie 
lokality, v ktorej sa uskutočnila ťažba, druh dreva, množstvo v m3, dátum ťažby, dátum prebratia, 
podpis ťažbára a technika. 
Náklady na ťažbu, manipuláciu, približovanie a na výsek krov v dielcoch v roku 2015 na základe 
dodávateľských faktúr činili  38 226,77 €. K 31.12.2015 neboli uhradené dodávateľské faktúry za 
ťažbu dreva v celkovej výške 3 996,13 €, ktorých úhrada bola začiatkom roka 2016. Žiadam 
zabezpečiť včasné platby, aby nedochádzalo k penalizovaniu a tým zvýšeniu nákladov, čo je pre 
spoločnosť nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov. Pri dodávateľských 
faktúrach – Petruš M. a Mogrovič Ľ. nie je priložený doklad „číselník“, ani inak bližšie špecifikované 
údaje o ťažbe, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve, ustanovenie § 8, zároveň objednávateľ 
(spoločnosť MsL) nepostupoval v súlade so Zmluvou č. 2/2005 čl. III. bod 3.7 a Zmluvou č. 4/2015 čl. 
III. bod 3.7: V prípade, že faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je 
objednávateľ oprávnený túto vrátiť dodávateľovi na doplnenie. Nie je preukázané vrátenie takejto 
faktúry dodávateľovi. 
 
Na základe 10 ročného LHP ťažba spolu ihličnatých a listnatých drevín predstavuje 24 850 m3, t. j. 
2 485 m3 ročne. Priemerné plnenie plánu v rokoch 2008 – 2015 sa pohybovalo v rozmedzí 79 % až 
110 %. Najnižšie skutočné vyťaženie oproti plánu bolo v roku 2008 – na 79 % s priemerným 
speňažením 51 €/m3 a v roku 2014 – na 84 % s priemerným speňažením 53 €/m3. Najvyššie skutočné 
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vyťaženie oproti plánu bolo v roku 2011 – na 109 % s priemerným speňažením 50 €/m3 a v roku 2015 
– na 110 % s priemerným speňažením 49 €/m3. Z uvedeného vidieť, že napriek nižšiemu vyťaženiu 
oproti plánu, priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo vyššie ako v rokoch s vyššou ťažbou oproti 
plánu, kedy priemerné speňaženie bolo nižšie, na čo malo vplyv samotná kvalita predávaného dreva, 
jej množstvo a jednotková cena v danom čase. V roku 2013 vyťaženie oproti plánu bolo na 103 %  
s priemerným speňažením 56 €/m3, čo predstavuje najvyššie priemerné speňaženie za roky 2008 – 
2015. Ceny za speňaženie sú bez DPH. V prvých rokoch ťažby LHP bolo vyťažené viac ihličnatých 
drevín vo vyššej akosti, aj lepšie zhodnotiteľné. Pre posledné roky ťažby LHP ostáva ťažba viac 
listnatých drevín a to nižšej akosti, kvality, ktorej zhodnotenie oproti ihličnatým drevinám je nižšie. 
 
Spoločnosť MsL v priebehu roka 2015 zabezpečila v oblasti pestovnej činnosti: prípravu plôch na 
obnovu lesa na ploche 17,05 ha, prirodzenú obnovu lesa na ploche 3,66 ha, umelú obnovu lesa na 
ploche 3 ha. Bolo vysadených 21 400 ks sadeníc. Na základe došlých faktúr bolo celkovo zakúpených 
11 500 sadeníc v celkovej cene 2 500,- €  Ďalej bol uskutočnený výsek krovia a drevín, prerezávky na 
ploche 14,95 ha, ochrana MLP proti burine na ploche 3,42 ha a ochrana MLP proti zveri na ploche 
3,56 ha. Rozdiel sadeníc (21 400 ks ↔ 11 500 ks) tvoria sadenice, ktoré boli vyzdvihnuté 
z prirodzeného zmladenia v uznaných porastoch a následne zalesnené, čo je zdokladované.  

Spoločnosť MsL nemá vypracovaný ponukový cenník  na predaj drevnej hmoty. Fakturovaná cena 
bola cena dohodou. Odporúčam spracovanie Cenníka predaja dreva (drevnej hmoty) podľa 
sortimentu (jednotlivé dreviny), triedy akosti, hrúbkového stupňa, ... , vrátane podmienok predaja 
(priamo, aukcia, ...), uvedenia predajného miesta, určenia minimálnej ceny, t.j. pod akú cenu nie je 
možné ísť, doba platnosti cenníka, prípadne ďalšie náležitosti a tieto ponukové cenníky priebežne 
aktualizovať v závislosti od vývoja cien na trhu. Týka sa aj ponuky cien pre palivové drevo, haluzinu, 
odpad.   
Predaj dreva jednotlivým odberateľom bol vyfakturovaný. V roku 2015 bolo predané 2 726,31 m3 
drevnej hmoty, z toho palivového dreva 79,64 m3. Bola predaná čečina v množstve 166 kg.  

Predaj drevnej hmoty v roku 2015 podľa druhu v m3: 

G. jedľa III. A, B 376,98 
 G. jedľa III. C 246,29 
 Vláknina jedľa 27,02 
 G. Smrekovec III. A, B 264,85 
 G. Smrekovec III. C 180,57 
 Vláknina smrekovec 22,16 
 G. Smrek III. A, B 44,10 
 G. Smrek III. C 109,06 
 Vláknina smrek 6,64 
 G. borovica III. A 4,75 
 G. borovica III.B 21,63 
 G. borovica III. C 235,62 
 Vláknina borovica 35,94 
 Vláknina buk 586,94 
 Vláknina hrab 129,36 
 Vláknina breza 31,31 
 Vláknina jedľa, smrek 16,21 
 G. javor horský 13,26 
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G. osika III. C 17,93 
 Vláknina osika 37,37 
 G. lipa III. A, B 2,74 
 Vláknina lipa 11,07 
 Vláknina dub 0,86 
 G. borovica A, B  120,13 
 G. borovica A, B, C  36,46 
 Vláknina buk, hrab  10,39 
 G. buk III. A, B  25,91 
 G. buk III. C   7,90 
 Paliv. drevo osika  29,94 
 Paliv. drevo breza  3,50 
 Paliv. drevo jedľa  16,14 
 Paliv. drevo lipa  7,68 
 Paliv. drevo listnaté  10,00 
 Paliv. drevo smrekovec  0,61 
 paliv. drevo borovica  3,52 
 Vláknina drevo ihličnaté  23,22 
 Palivové drevo ihličnaté  8,25 
  len palivové drevo m3    79,64 

  spolu m3   2 726,31 
  

Výnosy z predaja drevnej hmoty v roku 2015 na základe odberateľských faktúr predstavovali celkom 
159 250,32 €, z toho za odber „samovýroba“ 2 063,26 €, t.j. 1 814,26 € za palivové drevo a 249,- € za 
predaj čečiny.  Súčasťou odberateľskej faktúry je Preukaz pôvodu dreva na prepravu a spracovanie. 
Pri odbere dreva „samovýroba“, t.j. svojpomocne bol vystavený Súhlas na prípravu dreva 
svojpomocne, ktorý obsahoval potrebné náležitosti. 
Zo strany odberateľov za predaj drevnej hmoty za rok 2015 nebolo k 31.12.2015 uhradené 13 966,88 
€, z toho 80,50 € za predaj v „samovýroba“. Odporúčam ku koncu kalendárneho roka vzájomné 
odsúhlasenie pohľadávky s odberateľom. 

Predaj dreva odberateľom v roku 2015: 

odberateľ 
odobraté 
množstvo v m3 

Ø cena za m3    
v € 

cena celkom 
€  s DPH  

k 31.12.2015 
neuhradené za 
rok 2015   € 

Drevolen s.r.o. Lieskovany 88,78 65,96 5 855,75  

LES-TRA Lorencova 
Krompachy 1 401,56 55,94 78 405,08 10 208,94 

JO-TEL s.r.o. Brezovica nad 
Tor. 320,34 58,36 18 695,48  

PILVIT, Adamkovič, Víťaz 222,80 56,95 12 689,24 2 554,54 

Piotr Stec, Poľsko 36,46 60,00 2 187,60  

Góral Marcin, Poľsko 76,12 70,22 5 345,46  

Drewnoland, Poľsko 73,41 71,38 5 239,80  
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Uslugi drzewno-stolar., 
Poľsko 69,33 57,86 4 011,36  

GenWood, Brezovica 97,94 61,47 6 020,32  

Walter Loy, Sp. Vlachy 10,39 42,00 436,38  

Marek Chovanec, Olcnava 32,50 73,57 2 391,07  

Chovanec Marek, 
Krompachy 6,00 30,00 180,00  

Marcowood s.r.o, Sp. 
Bystré 139,82 62,27 8 706,11  

Ľubomír Čech, Víťaz 5,95 33,60 199,92  

Jozef Václavík, Vojkovce 9,70 42,00 407,40 407,40 

Stanica výkrmn., Sp. Vlachy 33,60 34,73 1 167,00 715,50 

Sloveňak, Kežmarok 16,73 42,00 702,66  

Beluš, Kolinovce 12,37 42,00 519,54  

Peter Kendra, Richnava 2,38 33,60 79,97  

Kovohuty a.s., Bratislava 3,19 72,00 229,68  

Pastorek Ľuboš, Sp. Vlachy 13,12 30,00 393,60  

Miroslav Bašista, Sp. Vlachy 6,00 30,00 180,00  

Matúš Gmuca, Vojkovce 5,82 42,00 244,44  

Jaromír Gardošík, Olcnava 6,00 30,00 180,00  

PB GAME s.r.o., SNV 6,50 30,00 195,00  

LESPOL-OLH? S.r.o., 
Bardejov 29,50 85,57 2 524,20  

    2 726,31 57,66 157 187,06 13 886,38 

    2 646,67     80,50 

    79,64     13 966,88 

 
NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A ZARIADENÍ, 
NÁJOM LESNÝCH POZEMKOV 

Medzi Mestom Krompachy ako prenajímateľ a vlastník nehnuteľností a spoločnosťou Mestské lesy 
Krompachy s.r.o. ako nájomca boli uzatvorené: Zmluva o nájme nebytových priestorov, pozemku 
a zariadení zo dňa 30.10.2007, vrátane Dodatku č. 1, č. 2  a Zmluva o prenájme lesných pozemkov na 
účely lesného hospodárstva zo dňa 30.10.2007, vrátane Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Prehľad výšky 
nájmu z predložených faktúr za rok 2015 je spracovaný v nasledujúcej tabuľke: 

Nájom za priestory NZ a Dodatok č. 2 

fa č. vystavená dňa suma € za obdobie splatná dňa uhradená dňa 

9117500025 07.01.2015 912,82 
jan.,febr. 
2015 21.01.2015   

9116500123 05.02.2015 456,41 marec 19.02.2015   

9119500159 09.03.2015 456,41 apríl 23.03.2015   

9115500195 13.04.2015 456,41 máj 27.04.2015   

9119500227 05.05.2015 456,41 jún 19.05.2015   

9117500274 03.06.2015 456,41 júl 17.06.2015   
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9116500314 02.07.2015 456,41 august 16.07.2015   

9111500416 06.08.2015 456,41 sept. 20.08.2015   

9118500451 09.09.2015 456,41 okt. 23.09.2015   

9118500493 07.10.2015 456,41 nov. 21.10.2015   

9116500521 04.11.2015 456,41 dec. 18.11.2015   

    5 476,92       

Nájom za lesné pozemky NZ a Dodatok č. 4     

fa č. vystavená dňa Suma € za obd. splatná dňa uhradená dňa 

9110500158 09.03.2015 981,51 jan. - marec 23.03.2015   

9118500273 03.06.2015 981,51 apríl - jún 17.06.2015   

9119500450 09.09.2015 981,51 júl - sept. 23.09.2015   

9116500550 02.12.2015 981,51 okt. - dec. 16.12.2015   

    3 926,04       

          neuhradené € 

celkom za rok 2015 9 402,96     9 402,96 

fa r. 2014 za lesné pozemky         

9111400451 06.10.2014 3 981,75 júl - sept. 20.10.2014   

9119400518 01.12.2014 3 981,75 okt. - dec. 15.12.2014   

          neuhradené € 

celkom za rok 2014: 7 963,50     7 963,50 

        neuhradené € 

celkom za rok 2015 a 2014 17 366,46     17 366,46 

V zmysle Zmluva o nájme nebytových priestorov, pozemku a zariadení z 30.10.2007 v platnom znení, 
článok III. ods. 6 sa zmluvné strany dohodli, že dohodnuté nájomné za nebytové priestory, pozemky, 
zariadenia bude fakturované nájomcovi mesačne vopred, súčasne nájomca sa zaväzuje platiť 
prenajímateľovi nájomné najneskôr do dohodnutého dňa splatnosti na základe faktúry vystavenej 
prenajímateľom. Faktúra zo strany prenajímateľa za január 2015 bola vystavená 7.1.2015, čo nie je 
v súlade s čl. III ods. 6 danej Zmluvy. Úhrady nájmu zo strany nájomcu za rok 2015 neboli 
realizované. Spoločnosť MsL eviduje k 31.12.2015 záväzok voči Mestu Krompachy za nájom vo výške 
5 476,92 €, neuhradením nájmu si nesplnila zmluvné podmienky v zmysle čl. III. ods. 6., nesúlad so 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 340, § 340 a.  Podľa článku III. ods. 7 uvedenej 
Zmluvy v prípade, že nájomné nebude riadne a včas zaplatené, prenajímateľ je oprávnený vyžadovať 
od nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania. Zo strany prenajímateľa nebolo realizované. Zistené 
a uvedené skutočnosti nie sú v súlade s uvedenou Zmluvou čl. III. ods. 7) a zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, § 7 ods. 2) písm. c).  
Náklady na energie – teplo, elektrina, na dodávku vody, TÚV, stočné, poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu, t.j. na média, boli účtované samostatne a za rok 2015 uhradené. 

V zmysle Zmluva o prenájme lesných pozemkov na účely lesného hospodárstva z 30.10.2007 
v platnom znení článok III. ods. 5 sa zmluvné strany dohodli, že dohodnuté nájomné bude 
fakturované nájomcovi štvrťročne pozadu, súčasne nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi 
nájomné najneskôr do dohodnutého dňa splatnosti na základe faktúry vystavenej prenajímateľom. 
Faktúry zo strany prenajímateľa boli vystavené. Úhrady zo strany nájomcu za nájom v roku 2015, ako 
aj nájom za II. polrok 2014, neboli realizované. Spoločnosť MsL eviduje k 31.12.2015 záväzok voči 
Mestu Krompachy za nájom za rok 2015 vo výške 9 402,96 € a za rok 2014 vo výške 7 963,50 €, t. j. 
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spolu vo výške 17 366,46 €, neuhradením nájmu si nesplnila zmluvné podmienky v zmysle čl. III. ods. 
5., nesúlad so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 340, § 340 a. Podľa článku III. ods. 6 
uvedenej  Zmluvy v prípade, že nájomné nebude riadne a včas zaplatené, prenajímateľ je oprávnený 
vyžadovať od nájomcu zaplatenie úrokov z omeškania. Zo strany prenajímateľa nebolo realizované. 
Zistené a uvedené skutočnosti nie sú v súlade s uvedenou Zmluvou čl. III. ods. 6) a zákonom  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 7 ods. 2) písm. c). Žiadam zabezpečiť včasné platby, aby 
nedochádzalo k penalizovaniu a tým zvýšeniu nákladov, čo je pre spoločnosť nehospodárne 
a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov. 
 
Na základe kontrolných zistení hlavná kontrolórka odporúčala prijať opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov, najmä: 

1. Dať do súladu celkovú výmeru prenajatých lesných pozemkov v Zmluve o prenájme lesných 
pozemkov na účely lesného hospodárstva. 
T.: najneskôr pri zadávaní nového 10 ročného LHP Z.: riaditeľ spoločnosti 

2. Zabezpečiť menovanie členov dozornej rady v súlade so Zakladateľskou listinou o založení 
spoločnosti v platnom znení. 
T.: ihneď      Z.: riaditeľ spoločnosti 

3. Zabezpečiť včasné vyplatenie mzdy všetkým zamestnancom v zmysle uzatvorených 
pracovných zmlúv a zákona č. 311/2001 Z.z.  Zákonník práce v platnom znení. 
T.: ihneď, stály      Z.: riaditeľ spoločnosti 

4. Zabezpečiť preukaznosť všetkých účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v platnom znení. 
T.: stály   Z.: ekonóm, riaditeľ spoločnosti 

5. Zabezpečiť včasné úhrady dodávateľských faktúr, aby nedošlo k penalizácii a tým zvýšeniu 
nákladov, čo je nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov. 
T.: stály       Z.: ekonóm, riaditeľ spoločnosti 

6. Zabezpečiť ku koncu kalendárneho roka vzájomné odsúhlasenie pohľadávky s odberateľom. 
T.: stály       Z.: ekonóm, riaditeľ spoločnosti 

7. Zabezpečiť vypracovanie Ponukového cenníka predaja dreva (drevnej hmoty) podľa 
sortimentu (jednotlivé dreviny), triedy akosti, hrúbkového stupňa, ... , vrátane podmienok 
predaja (priamo, aukcia, ...), uvedenia predajného miesta, určenia minimálnej ceny, t.j. pod 
akú cenu nie je možné ísť, doba platnosti cenníka, prípadne ďalšie náležitosti a tieto 
ponukové cenníky priebežne aktualizovať v závislosti od vývoja cien na trhu, aj ponuky cien 
pre palivové drevo, haluzinu, odpad. 
T.: 20.9.2016      Z.: technik, riaditeľ spoločnosti 

8. Zabezpečiť vypracovanie vnútornej smernice pre postupy verejného obstarávania. 
T.: 30.9.2016      Z.: technik, ekonóm,  
                                                                                                         riaditeľ spoločnosti 

9. Vedúci kontrolovaného subjektu prijme ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku 
zistených nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní 
opatrenia voči nim podľa osobitného predpisu. 
T.: 31.8.2016      Z.: riaditeľ spoločnosti 
 

 

V Krompachoch, 17.8.2016 

        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
 


