
1 

 

Zápis z 21. rokovania Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

uskutočnenej dňa 03.12.2021 o 14:00 vo veľkej zasadačke mestského úradu 
 

Prítomní členovia (7):   

Ing. A. Halinárová, Mgr. I.  Gavačová, Mgr. I. Klimáček,  Ing. M. Nerád, Ing. Z. Petrášová, Mgr. M. 

Slezák, Mgr. P. Škriečka 

Neprítomní členovia (3): 

Ing. F. Dunajčík, M. Kavický, Bc A. Kučera 

 

Ostatní: 

Primátor mesta, Ing. I. Durec, M. Biesiková, Ing. J. Gavač, Ing. R. Bunčiak, N. Pániková, Mgr.Ing. Z. 

Pilátová, Z. Durcová,  Bc. H. Fáberová,  Ing. M. Hluchá, tajomník komisie 

 

PROGRAM: 

 

1. Pripomienka konateľa spoločnosti Lesotur s.r.o. k Návrhu programového rozpočtu na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023 - 2024 

 

Predsedníčka komisie Ing. Halinárová prítomných privítala, otvorila rokovanie komisie a uviedla 

dôvod zvolania komisie, ktorým je vznesenie písomnej pripomienky spoločnosti Lesotur s.r.o. voči 

Návrhu programového rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 

a vyzvala Ing. I. Durca na doplnenie informácie. 

 

 

Ing. I. Durec uviedol, že zatiaľ nie sú nové čísla z nového programu starostlivosti o les. Suma 

nájomného v návrhu rozpočtu nie je podľa neho vyhovujúca. Upozornil na hroziacu stratu pre 

spoločnosť z dôvodu vysokých nákladov za nájom priestorov a za nájom, ktorý je rozpočtovaný pre 

spoločnosť Lesotur s.r.o. v rozpočte mesta na rok 2022. Predpoklad pre budúci rok je ťažba vo výške 

14 500 m
3
. 

 

Ing. Halinárová uviedla, že je prítomná aj ekonómka spoločnosti pani Biesiková, členovia dozornej 

rady Lesotur s.r.o. Ing. Bunčiak a Ing. Gavač a  v prípade potreby je možné spojiť sa aj s Ing. M. 

Dudákom online, ak by prítomní mali na nich otázky. 

 

Primátor konštatoval, že každoročne pri návrhu rozpočtu tvrdí spoločnosť Lesotur, s.r.o., že 

navrhovaná suma nájmu je likvidačná, ale vždy to zvládnu. Je prirodzené nejakým spôsobom sa brániť 

voči výške nájmu a je logická tendencia navrhnuté čísla rozpočtu znižovať. V pripomienke Lesoturu 

s.r.o. k návrhu rozpočtu sa odvolávajú na aktuálny nesúlad  Finančného plánu spoločnosti na rok 2022 

s návrhom rozpočtu mesta. Vždy sa finančný plán schvaľuje na valnom zhromaždení. Naposledy bol 

schvaľovaný na valnom zhromaždení Finančný plán spoločnosti na rok 2021. Primátor požadoval 

vysvetlenie nesúladu vznesenej pripomienky a aktuálnej situácie, pretože finančný plán spoločnosti  

na rok 2022 ešte nebol  prejednávaný ani schválený. 

 

Ing. Durec odpovedal, že vychádzajú z predbežného plánu, ktorý pripravili a bude predmetom 

schvaľovania. Bolo ústne pertraktované schvaľovanie finančného plánu spoločnosti v predstihu pred 

schvaľovaním rozpočtu mesta, ale vzhľadom na okolnosti k realizácii tejto myšlienky nedošlo. Teraz 

je jedinečná šanca to všetko napraviť, keď bude oficiálny plán na 10 rokov schválený, rozpracovať ho 

v rámci jednotlivých rokov aj s finančnými ukazovateľmi a mesto bude vedieť, čo má 10 rokov 

očakávať. 

 

Primátor uviedol, že v rámci dozornej rady a valného zhromaždenia niekedy v máji tohto roku konateľ 

spoločnosti uvádzal, že 10-ročný plán sa bude pripravovať, ale ešte nie je schválený, a preto nie je 

celkom korektné uvádzať, že je tu aktuálny nesúlad finančného plánu a navrhovaného nájmu, keďže 

finančný plán nebol zatiaľ schválený. 
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Ing. Nerád povedal, že ťažko sa dá hovoriť o nesúlade finančného plánu spoločnosti s mestským 

rozpočtom, keď finančný plán ešte nie je schválený. Spoločnosť mesta sa musí snažiť rozpočet mesta 

ako vlastníka vo svojom finančnom pláne zohľadniť a napĺňať nie naopak. 

 

Mgr. Gavačová   upozornila, že keď bude schvaľovaný 10-ročný plán až v budúcom roku, rozpočet 

mesta nemôže na toto čakať ale  musí byť prijatý v tomto kalendárnom roku. V akom horizonte 

spoločnosť Lesotur s.r.o. očakáva schválenie jeho 10-ročného plánu? 

 

Ing. Durec odpovedal, že preto sa robí vlastne plán na prvý rok, aby vlastník nebol úplne bez príjmu  

z nájmu, ten bol podaný 02.12.2021 – to bude prvé schvaľovanie. Ďalšie schvaľovanie bude až po 

vyhodnotení všetkých pripomienok možno začiatkom leta 2022 a vtedy vlastne bude hotový plán na 

10 rokov. Pokiaľ ide o rozpočet mesta, súvisí aj s plánom spoločnosti. Ostatné mestské organizácie 

zrejme tiež vychádzali z nejakých plánov pri tvorbe rozpočtu. Plán spoločnosti Lesotur s.r.o. nebol 

zavčasu doručený z rôznych dôvodov. Ing. Durec uviedol, že zodpovedá za stratu spoločnosti svojím 

majetkom a takisto zodpovedá za správne obhospodarovanie lesa a snaží sa to v rámci svojich 

možností a schopností napĺňať. 

 

Člen dozornej rady Ing. Gavač povedal, že 3 roky sa ťahá táto situácia. Dozorná rada ponúkla 

konateľovi spoločnosti pomocnú ruku. Spoločnosť Lesotur s.r.o. si mala v dobrých časoch nachystať 

„vankúš“ na zlé časy. Vlani boli rozvírené vášne okolo projektu mobilnej polienkovačky, mestskému 

zastupiteľstvu bol narýchlo predložený materiál k schváleniu, no projekt upadol  do zabudnutia. 

V Lesoture je treba zlepšiť hospodárenie. Na jednom zo zasadnutí dozornej rady na otázku, aké  sú 

režijné náklady, konateľ odpovedal, že réžiu nesleduje.  

 

M. Biesiková povedala, že spoločnosť Lesotur s.r.o. eviduje a presne sleduje všetky náklady vrátane 

režijných nákladov a má k tomu účtovnú evidenciu za celú existenciu spoločnosti. Je vidieť a dá sa 

presne každý jeden náklad odsledovať na výkon– pestovný, ťažbový, výrobnú réžiu, správnu réžiu. 

 

Člen dozornej rady Ing. Gavač reagoval, že  vie, že v Lesotur s.r.o. sa sleduje  réžia, ale napriek tomu 

sa konateľ Lesotur s.r.o. na zasadnutí dozornej rady vyjadril, že réžiu nesleduje. 

 

Mgr. Škriečka sa opýtal, prečo o tejto problematike rokujeme mimoriadne, keď minulý týždeň 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 

návrh rozpočtu a dnes o ňom zasa rokuje. Rozpočet sa pripravuje celú jeseň a nikto sa neprišiel zo 

spoločnosti Lesotur s.r.o. porozprávať o nesúlade, minulý týždeň bola táto problematika uzavretá 

a dnes ju znova otvárame. Je to neúctivé, že k najdôležitejšiemu mestskému dokumentu sa znova 

stretávame, o necelý mesiac má začať platiť nový rozpočet. Komisia nemá šancu posudzovať súlad 

rozpočtu s finančným plánom, o ktorom nemá žiadne informácie, či je v súlade alebo nie je. Navyše, 

tento finančný plán nebol schválený, takže táto námietka nie je relevantná. Komisia svoju prácu 

týkajúcu sa rozpočtu urobila, žiadne relevantné informácie o finančnom pláne spoločnosti nedostala 

a keď sa v budúcom roku preukáže určitý nesúlad, je možné realizovať rozpočtové opatrenia. Pokiaľ 

ide o zodpovednosť konateľa spoločnosti za stratu – to nie je pravdivé tvrdenie, konateľ zodpovedá za 

škodu a netreba vytvárať dojem, že ak spoločnosti potenciálne hrozí strata, konateľ ručí svojím 

majetkom. Hospodárska strata nie je trestným činom. Spoločnosť Lesotur s.r.o. je v zisku, zaplatila 

nájom, má na trhu dobré podmienky. Ani raz nebolo komisii povedané zo strany Lesoturu s.r.o. 

s akými číslami má počítať. Úlohou komisie je odporučiť poslancom čo najlepší rozpočet, ktorý je 

vždy kompromisom. 

 

Mgr. Gavačová  vysvetlila dôvod  zvolania komisie  -  v zmysle zákona o obecnom zriadení bola 

vznesená oficiálna písomná pripomienka k zverejnenému návrhu rozpočtu a v zmysle zákona musí byť 

pripomienka prerokovaná aj v komisii, ak je zriadená a tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva musí 

predkladateľ informovať poslancov o výsledku prerokovania vznesenej pripomienky. 
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Ing. Halinárová uviedla, že na komisii pred týždňom boli prerokované pripomienky Lesoturu s.r.o. 

a úplne nerozumie tejto ďalšej  písomnej pripomienke, prečo bola vznesená. Bolo dohodnuté  

na stretnutí s poslancami, že Lesotur s.r.o. predloží konkrétne čísla a tieto dodnes predložené neboli. 

 

Ing. Durec uviedol, že na stretnutí s poslancami nebol daný termín na predloženie podkladov 

z vyhodnotenia 10-ročného plánu. Doteraz bolo nájomné a jeho výška postavená na dohode. Pokiaľ 

bol les výkonný, dalo sa to plniť. Vždy sa komunikovalo aj s finančným oddelením, Lesotur s.r.o. 

doručil nejaký plán, dohodlo sa a vždy sa to splnilo. Ale odrazu, keď bolo požadované zníženie 

nájomného v dôsledku zlej predajnosti dreva, začal byť problém a odvtedy sa ich nikto na nič nepýtal. 

Nie je toto dobrý stav a do budúcna to treba napraviť. 

 

Mgr. Gavačová informovala, že cena pre výpočet výšky nájmu lesa má množstvo ukazovateľov 

(výmera porastu, vek porastu, zakmenenie porastu, stupeň ochrany prírody....), ktoré na ňu vplývajú, 

nie je to len ťažba. Z opakujúcich sa vyjadrení konateľa spoločnosti vzniká na verejnosti dojem, že 

mesto zvyšuje nájom, a tým núti Lesotur s.r.o. k nadmernej ťažbe len pre zisk a nič iné ho nezaujíma. 

Nájom by však mal byť stanovený na základe toho, že predmet nájmu, teda lesné pozemky, sa nemení 

a nie je dobré, ak konateľ vždy v súvislosti s nájmom spomína stále len ťažbu. Historicky v roku 2007 

začínal nájom na sume 99,5 tis. EUR a  len počas asi troch rokov bol nižší. Od roku 2014 bola výška 

nájmu 100 tis. EUR. 

 

Primátor uviedol, že nie je pravda, že by mesto nútilo Lesotur s.r.o. k zvýšenej ťažbe neustálym 

zvyšovaním nájmu. Nájom je zafixovaný a minulý rok bol dokonca nižší,  len 70 tis. EUR. Ceny sa 

zvyšujú, náklady sa zvyšujú, zvyšuje sa inflácia  a stále je  predkladaná požiadavka na zníženie nájmu. 

Odkiaľ sme zobrali výšku nájmu práve 70 tis. EUR? 

 

Ing. Durec: Je to prepočítané na ťažbu 14 500 m
3
 po odrátaní nákladov. 

 

Primátor sa opýtal, prečo bol stanovený nájom pre rok 2021 len 70 tis. EUR. 

 

Ing. Durec odvetil, že dôvodom bola nižšia ťažba. Nájom musí byť naviazaný na nejaký výnos. 

 

M.  Biesiková podotkla, že výška nájmu sa musí viazať na ťažbu dreva, pretože z tržieb sa hradí 

nájom. 

 

Ing. Durec tvrdí, že ťažba dreva je jediná tržbotvorná položka. 

 

Ing. Gavač: dozorná rada v minulosti dostala k dispozícii dve nezávislé štúdie, ktoré nejakým 

spôsobom stanovovali hodnotu nášho lesa a výstupom bola výška nájmu okolo 100 tis. EUR. Podľa 

názoru dozornej rady je výška nájmu 100 tis. EUR prijateľná a mala by byť naplnená. 

 

Ing. Nerád uviedol, že od septembra komisia prejednávala návrh rozpočtu aj za účasti Ing. Durca. Pri 

poslednej fáze tvorby rozpočtu Ing. Durec namietal výšku nájmu, argumentoval výškou ťažby, Ing. 

Nerád mu vtedy položil otázku, aká je aktuálna  predajná cena dreva za m
3
 v roku 2021 a aká bude 

plánovaná predajná cena dreva za  m
3
 v budúcom roku. Vtedy Ing. Durec odpovedal, že dosiahnutá 

predajná cena dreva v roku 2021 bola 49,80 EUR za m
3
 a v roku 2022 plánuje cenu 50,00 EUR za m

3
.  

Ing. Nerád ďalej hovoril, že v dnešnej dobe, kedy rastú všetky ceny v obchodoch, rastie inflácia 

a životné náklady sa prudko dvíhajú, je neprijateľné počuť z úst konateľa spoločnosti takéto čísla. Na 

to, aby sa komisia mohla korektne rozhodovať je potrebný súhrn ekonomických ukazovateľov, ktoré 

Ing. Nerád od Lesoturu s.r.o. už dávno nevidel. 

 

Ing. Halinárová čítala časť zápisu z predchádzajúceho rokovania tejto komisie, týkajúcu sa jej 

vystúpenia, kedy konštatovala, že Ing. Durec nepredložil poslancom MsZ vyžiadané údaje 

o hospodárení spoločnosti Lesotur s.r.o.. Lesy, o ktoré sa stará Lesotur s.r.o., patria všetkým občanom 

Starej Turej a poslanci sa zodpovedajú občanom za dôsledky svojich rozhodnutí – konkrétne aj  

za stanovenie výšky nájmu pre spoločnosť Lesotur s.r.o.. 
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Ing. Durec  uviedol, že vychádzal z poklesu ťažbových možností na 12 tis. m
3
 z 18 tis. m

3
, ale tým, že 

20 tis. m
3
 ušetrili v rámci dobiehajúceho 10-ročného plánu, tak môžu si dovoliť vyťažiť 14 tis. m

3
.  

Čo sa týka cenovej politiky, je možnosť si porovnať ceny za jednotlivé druhy komodít ako sa 

predávali. Nedá sa povedať, že cena všetkého dreva išla hore, konkrétne sa zvyšovala cena ihličnatého 

dreva (guľatina) a z toho pri cenotvorbe vychádzali. 

 

Ing. Halinárová namietla, že to vyzerá, že spoločnosť Lesotur s.r.o. na budúci rok má len provizórny 

rozpočet, čo Ing. Durec potvrdil. 

 

Mgr. Škriečka navrhol, že keď bude schválený 10-ročný plán, vieme sa k tejto téme vrátiť  na ďalších 

rokovaniach komisie. Pokiaľ ide o stanovisko k vznesenej pripomienke spoločnosti Lesotur s.r.o., 

navrhuje komisii nezapracovať pripomienku do rozpočtu s odôvodnením, že nie je schválený finančný 

plán na rok 2022 ani plán starostlivosti o les, teda ich nepoznáme, neboli predložené žiadne nové 

dokumenty, ktoré by nejakým spôsobom zmenili pôvodné stanovisko komisie. Zároveň odporučil 

mestu Stará Turá, aby sa v priebehu budúceho roku vrátilo k rozloženiu výšky nájomného spoločnosti 

Lesotur s.r.o., aby Lesotur s.r.o. platil daň z nehnuteľností za výmeru pozemkov, ktoré sú  priamo 

v nájme spoločnosti. Tým diskusiu o miere nájomného zúžime len na mieru výnosu z lesa. Výška dane 

z nehnuteľností bude stanovená rozhodnutím, odhaduje výšku na cca 65-70 tis. EUR podľa výmery 

pozemkov bez ohľadu na hospodársky výsledok. Navrhuje vznesenú pripomienku zamietnuť s tým, že 

komisia nedostala žiadne nové dokumenty a tie, na ktoré sa odvoláva v pripomienke, ešte nie sú 

právoplatne schválené.  

 

Poslankyňa Pániková mala otázku, že spoločnosť Lesotur s.r.o. si zrejme nestanovuje svoj plán ťažby 

sama, ale musí rešpektovať nejaké regulatívy príslušných úradov. Predpokladá, že plán ťažby musí 

spoločnosti niekto schváliť. 

 

Ing. Nerád vysvetlil, že ak dostane spoločnosť Lesotur s.r.o. plán ťažby na 10 rokov, tak 

v jednotlivých rokoch sama určuje výšku ťažby, jeden rok môže vyťažiť viac a na ďalší menej. Preto 

tvrdiť komisii, že môže na budúci rok vyťažiť len 14 500 m
3
 nie je celkom korektné, pretože to je 

rozhodnutie spoločnosti Lesotur s.r.o., koľko v ktorom roku vyťaží. Minulý rok to bolo iné, lebo 

končil 10-ročný plán, mohol sa doťažiť len ten zvyšok v rámci decénia. Budúci rok však môže sám 

rozhodnúť, koľko vyťaží. 

 

Ing. Durec uviedol, že desaťročný plán sa nedoťažil, a tým pádom môže preklenúť skok medzi 

desaťročnými plánmi. Aj hodnotenie smrekovej hmoty je lepšie, ktorá bola týmto spôsobom presunutá 

do ďalšieho obdobia. V rámci 10-ročných plánov sa snaží rovnomerne rozpočítavať ťažbu, je to aj 

záväzok v rámci certifikačného systému,  ktorý sa sleduje. Pri mestských podnikoch je štandardom 

a rozumné odčerpávať tie zásoby priebežne a  priebežne  dodávať do mestského rozpočtu financie, 

ktoré s tým súvisia. Je to v jeho réžii, rozhodnúť sa, že koľko bude spoločnosť ťažiť. 

 

Ing. Gavač uviedol, že uhradenie stanovenej výšky nájmu by nemalo mesto „trápiť“ a je na 

managemente spoločnosti Lesotur s.r.o., ako stanovený ukazovateľ splní. 

 

Primátor povedal, že svojím spôsobom pracujeme v podstate neefektívne, lebo opakovane riešime 

uzavreté témy avšak nevie si predstaviť, že by sa toto stretnutie neuskutočnilo, ako by sa to vo 

verejnosti komentovalo. Je rád, že sa toto stretnutie realizovalo a zároveň podporuje návrh rozpočtu 

v podobe, v ktorej bol zverejnený. Posledné slovo však budú mať poslanci mestského zastupiteľstva. 

Ak by poslanci schválili zníženie nájomného, bude  potrebné nájsť zdroje, ktoré vykryjú znížený 

príjem rozpočtu. Pre mesto je podstatné, aký bude desaťročný plán spoločnosti Lesotur s.r.o. a ako 

budú rozdeľované výnosy v rámci jednotlivých rokov. V minulosti bol aj tretí návrh mechanizmu 

platenia nájmu, v rámci ktorého bola stanovená desaťročná výška nájmu a v rámci jednotlivých rokov 

by bolo možné variovať výšku nájomného avšak sumárne by sa nemenila. Tento postup má svoje 

výhody, ale obsahuje aj určité riziká. 
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Ing. Halinárová navrhla uznesenie pre členov komisie: 

 

Komisia odporúča pripomienke spoločnosti Lesotur s.r.o. nevyhovieť a odporúča zastupiteľstvu 

schváliť navrhovaný rozpočet v zmysle odporúčania z rokovania komisie dňa 25.11.2021. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:  6 (Ing. Halinárová, Mgr. Gavačová,  Mgr. Slezák, Ing. Nerád, Ing. Petrášová, Mgr. Škriečka) 

Zdržal sa:  1  (Mgr. Klimáček) 

Proti: 0 

 

 

1 príloha 

Vyhodnotenie pripomienok k zverejnenému Návrhu programového rozpočtu mesta Stará Turá na 

obdobie 2022-2024 

 

 

 

Zapísala: Ing. Silvia Liptaiová, tajomník komisie  ...................................................... 

 

Schválila: Ing. Anna Halinárová, predseda komisie   ...................................................... 

 

V Starej Turej dňa 08.12.2021 
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Vyhodnotenie pripomienok k zverejnenému Návrhu programového 
rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2022 – 2024 

 

          Spoločnosť Lesotur s.r.o. podala prostredníctvom svojho konateľa Ing. Durca písomne 
„Pripomienku k programovému rozpočtu mesta Stará Turá“, ktorá bola doručená na mestský 
úrad dňa 03.12.2021. V pripomienke spoločnosť uvádza: „Aktuálny nesúlad Finančného 
plánu spoločnosti  Lesotur s.r.o. na rok 2022 a navrhovaná výška nájomného za lesné porasty 
v rozpočte mesta ohrozuje vyrovnané a udržateľné obhospodarovanie lesa i hospodárenie 
spoločnosti.“ “V návrhu rozpočtu mesta je v príjmovej časti uvedená suma nájmu za lesné 
porasty vo výške 100 000 EUR (bez akejkoľvek väzby na produkčné možnosti a tým aj 
samotný výnos z lesa).“  

          Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola 
táto pripomienka prejednaná na 21. rokovaní Komisie pre ekonomiku, majetok mesta 
a podnikanie, ktoré sa konalo  dňa 03.12.2021 o 14:00 hod. 

Komisia sa väčšinou hlasov uzniesla, že pripomienke spoločnosti Lesotur s.r.o. 
nevyhovie a opätovne odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhovaný rozpočet, 
ktorý bol zverejnený. 

Odôvodnenie: 

V pripomienke spoločnosti Lesotur s.r.o. sa uvádza nesúlad Finančného plánu 
spoločnosti Lesotur s.r.o. na rok 2022 a navrhovanej výšky nájomného za lesné porasty 
v rozpočte mesta. Finančný plán spoločnosti Lesotur s.r.o. na rok 2022 však zatiaľ nebol   
predložený valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie, preto nie je možné   
konštatovať jeho nesúlad s rozpočtom mesta. 

Komisii neboli predložené žiadne nové relevantné informácie, údaje ani dokumenty, 
na základe ktorých by mohla vyhodnotiť, že stanovená výška nájmu pre spoločnosť Lesotur 
s.r.o. bola v rozpočte mesta stanovená nesprávne. V procese prípravy rozpočtu mala 
možnosť spoločnosť Lesotur s.r.o. komunikovať na rokovaní komisie, argumenty doteraz 
predložené nezakladajú dôvod pre zníženie rozpočtovaného nájmu. 

 

 

  
  Mgr. Soňa Krištofíková 
                    prednostka MsÚ  
 

V Starej Turej dňa 06.12.2021 

 


