
Dozorná rada obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. 

Južná trieda 11, 040 01  Košice 

 

ZÁPIS 

zo 4. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.  

konaného dňa 12. 09. 2022 o 09:00 hod.  

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.  

(Južná trieda 11, 040 01  Košice) 

zasadacia miestnosť 

Prítomní: 

 

Za Dozornú radu:   

Ing. Julian Tomaštík, PhD.   - predseda DR 

 JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský - člen DR 

 Martin Konečný   - člen DR 

 Ing. Martin Matúš   - člen DR 

 

Za Mestské lesy Košice a. s.  

Ing. František Beli   - predseda predstavenstva, riaditeľ 

 Ing. Miroslav Zajac, EMBA  - člen predstavenstva, ekonomický námestník 

 Ing. Adrián Weiszer   - člen predstavenstva, výrobný námestník 

 

Neprítomní: 

 

Za Dozornú radu:   

Mgr. Peter Liba   - člen DR, ospravedlnený 

 

Program rokovania Dozornej rady: 

 

1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1.– 2. Q. 2022 a k 31. 07. 2022 

2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2022 

3. Premietnutie zásad PBH do lesníckej praxe a udržateľnosť certifikačného systému FSC 

4. Dopady mimoriadnych klimatických podmienok v roku 2022 na hospodárenie 

Mestských lesov Košice a. s. (správa o požiaroch) 

5. Rôzne 

 

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol jej predseda 

Ing. Julian Tomaštík, PhD. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice 

určil JUDr. Antošovú, PhD. Predseda Dozornej rady, Ing. Julian Tomaštík, PhD. zároveň 

prítomných oboznámil s programom zasadnutia a vyzval na doplnenie programu rokovania 

Dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. navrhlo doplniť k bodu 1 

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 07. 2022. 

Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným 

v písomnej podobe na rokovaní Dozornej rady.  



1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1.-2. Q. 2022 

 

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30. 06. 2022 

a k 31. 07. 2022 prezentoval Ing. Zajac, EMBA, ekonomický námestník spoločnosti Mestské 

lesy Košice a. s.  

 

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 30. 06. 2022: 

Technické ukazovatele: 

Plán 

2022  

Skutočnosť 

I-VI/2022 

(Skut./plán) 

Index-%  

Skutočnosť 

I-VI/2021 

(2022/21) 

Index-%  

Ťažba dreva-celkom  m3 84 200 46 170 55% 45 201 102% 

Odbyt dreva-priame dodávky m3 84 000 50 980 61% 47 715 107% 

Priemerná cena dreva €/m3 67,50 77,65 115% 58,38 133% 

Náklady na komplex. výr. dreva 

€/m3 18,90 17,02 90% 15,50 110% 

Celkové náklady na pestov. čin.  

tis.€ 335 144 43% 126 114% 

 

Ekonomické ukazovatele: 

Plán 

2022  

Skutočnosť 

I-VI/2022 

(Skut./Plán)

Index-%  

Skutočnosť 

I-VI/2021 

(2022/21)

Index-%  

  tis.€ tis.€  tis.€  
NÁKLADY 6 193 2 959 48% 2 619 113% 

VÝNOSY 6 408 4 238 66% 3 187 131% 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 216 1 278  569 225% 

 

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 07. 2022: 

Technické ukazovatele: 

Plán 

2022  

Skutočnosť 

I-VII/2022 

(Skut./plán) 

Index-%  

Skutočnosť 

I-VII/2021 

(2022/21) 

Index-%  

Ťažba dreva-celkom  m3 84 200 51 554 61% 50 595 102% 

Odbyt dreva-priame dodávky m3 84 000 55 649 66% 53 616 104% 

Priemerná cena dreva €/m3 67,50 77,58 115% 58,76 132% 

Náklady na komplex. výr. dreva 

€/m3 18,90 17,04 90% 15,73 108% 

Celkové náklady na pestov. čin.  

tis.€ 335 172 51% 130 132% 

 

Ekonomické ukazovatele: 

Plán 

2022  

Skutočnosť 

I-VII/2022 

(Skut./Plán)

Index-%  

Skutočnosť 

I-VII/2021 

(2022/21)

Index-%  

  tis.€ tis.€  tis.€  
NÁKLADY 6 193 3 317 54% 2 954 112% 

VÝNOSY 6 408 4 656 73% 3 586 130% 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 216 1 338  632 212% 

 



V rámci tohto bodu sa Ing. Tomaštík zaujímal, pri ktorých sortimentoch drevnej hmoty sa 

prejavil zvýšený záujem zo strany odberateľov. Ing, Weiszer, výrobný námestník uviedol, že 

zvýšený záujem sa prejavuje pri všetkých sortimentoch drevnej hmoty, predovšetkým je to 

záujem o palivové drevo (štiepané palivové drevo a samovýroba palivového dreva zo zvyškov 

po ťažbe) a vlákninové drevo.  

Ďalej sa Ing. Tomaštík dotazoval na súčasné ceny palivového a vlákninového dreva. 

Ing. Weiszer uviedol, že výroba nestíha pokrývať dopyt, predovšetkým kvôli energetickej 

kríze, cena vlákninového dreva je v súčasnosti 70 Eur za m3 bez DPH. Cena štiepaného 

palivového dreva je momentálne 120 Eur/ m3 (posledné dva mesiace). Vlákninové drevo 

dosahuje takmer ceny guľatiny. V súčasnosti prevláda vysoký záujem o nekvalitnú guľatinu 

predovšetkým zo zahraničia (Poľsko, Maďarsko), ktorú chcú použiť ako palivové drevo. 

Záujem o kvalitné segmenty drevnej hmoty je na rovnakej úrovni.  

Ing. Tomaštík uviedol, že hlavnou úlohou predstavenstva spoločnosti by malo byť 

vykonávať ťažbu drevnej hmoty triezvo a prezieravo, zamerať sa na ťažbu menej kvalitného 

dreva (výchovná ťažba) a zabezpečiť, aby nedochádzalo ku krádežiam drevnej hmoty a iným 

obdobným únikom. Kontrolu je potrebné zamerať na dodržiavanie smernice o samovýrobe 

dreva a ochranu majetku aj mimo pracovný čas.  

Ing. Weiszer uviedol, že spoločnosť nezvyšuje zámerne ťažbu drevnej hmoty, 

uprednostňuje stálych a lokálnych odberateľov drevnej hmoty. Aby nedochádzalo ku 

krádežiam, tak sa zintenzívňujú ochranné služby a došlo k výmene zámkov na rampách.  

V ďalšom priebehu sa diskusia rozvinula okolo ceny drevnej hmoty pre ľudí zo sociálne 

slabšieho prostredia a pre obyvateľov obcí v územnom obvode Mestských lesov na podnet 

p. Konečného. Podľa JUDr. Rovinského treba zohľadniť tzv. sociálne prípady, ale určite 

netreba rozdávať drevo zadarmo. JUDr. Rovinský tu vidí priestor ako neprísť o zisk, ak sa ešte 

zvýši cena drevnej hmoty, a vtedy môžeme znížiť ťažbu. Cena drevnej hmoty má chrániť aj 

pred zbytočnými výrubmi. Tiež sa dotazoval na pravidlá pre chystanie dreva v lese. Zároveň 

poznamenal, že nikde nezachytil správu o tom, aby ľudia nerobili paniku a nevykupovali drevo, 

pretože dreva je dosť.  

Ing. Tomaštík uviedol, že podnikanie v lesníctve  je špecifické práve kvôli limitom ťažby 

drevnej hmoty (určené PSoL) a nie je možné zvyšovať kapacitu ťažby ani v prípade terajšej 

situácie. 

Ing. Zajac uviedol, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. je akciová spoločnosť, úlohou 

ktorej je vytvárať zisk (funguje trhová ekonomika). Je na akcionárovi ako so ziskom následne 

naloží.  

Ing. Beli v predmetnej diskusii uviedol, že na trhu je nedostatok drevnej hmoty, a to jednak 

pre konflikt na Ukrajine, ako aj kvôli tomu, že časť lesov prešla pod Ministerstvo životného 

prostredia. Tiež poznamenal, že spoločnosť Mestské lesy Košice nie je sociálny podnik 

a nebude drevo rozdávať.  

Ing. Weiszer poznamenal, že v súčasnosti je aj nedostatok drevoštiepky.  

Ing. Weiszer s Ing. Belim ďalej p. Rovinskému vysvetlili pravidlá a postupy pre 

samovýrobu dreva (na základe platnej internej smernice spoločnosti Samovýroba palivového 

dreva zo zvyškov po ťažbe a uhadzovanie haluziny v porastoch). Ďalej uviedli, že cena pri 

samovýrobe drevnej hmoty je diferencovaná aj podľa lokality a terénnych podmienok. Pri 

sťažených podmienkach je cena 18 € za m3, ináč 28 € za m3.   



2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2022 

 

Ing. Weiszer, výrobný námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval 

o priebežnom plnení podnikateľského zámeru na rok 2022. Poukázal na súčasné klimatické 

podmienky, najmä sucho, ktoré spôsobí škody predovšetkým na jarnom zalesňovaní 

a v škôlkach. Ing. Zajac uviedol, že výnosy budú prekročené a náklady sa ešte čerpajú podľa 

plánu.  

K jednotlivým plánovaným investíciám Ing. Beli uviedol: 

• Rozhľadňa na Tatry – predpokladané náklady vo výške 55 000 €, investičná 

činnosť zavŕšená stavebným povolením. Výberové konanie sa pripravuje. 

Poznamenal však, že v súčasnosti nie sú firmy, ktoré by niečo také vedeli 

zrealizovať 

• Rekonštrukcia plochy MES Malá Lodina – čaká sa na stavebné povolenie 

• Lesoparkové zariadenia – splnené 

• Oplocovanie mladých lesných kultúr (ŠOP) – problém v Kojšove  

• Drobné lesné stavby ostatné – poľovnícke a ostatné zariadenia – splnené 

• Turistická útulňa Prielohy – problém je vzniknutý požiar na hranici NPR Bokšov. 

Preto vedenie spoločnosti rozhodlo o vybudovaní útulne na inom mieste -  Kráľová 

studňa 

• LC Furča – Hrašovík – ukončená inžinierska činnosť + stavebné povolenie, 

pripravuje sa výberové konanie na zhotoviteľa 

• Projektová dokumentácia Zlámaný jarok (k. ú. Opátka) – odvozná cesta  

• PC technika – sa obmieňa postupne 

• Osobné terénne automobily – obstarané začiatkom roka 2022 

• Vodozádržné a protierózne opatrenia – vykonaný prieskum vhodných lokalít, čaká 

sa na výzvu pre  projekt z PRV. 

Ďalej informoval, že vyhliadková veža na Hradovej je značne poškodená kvôli erózii 

a z dôvodu bezpečnosti návštevníkov a trvácnosti stavby, bude potrebná rozsiahla investícia 

v budúcom roku.  

JUDr. Rovinský sa dotazoval na jednotný informačný systém s mestom Košice 

a Ing. Tomaštík sa zaujímal, koľko už spoločnosť preinvestovala v rámci toto projektu. 

Ing. Beli uviedol, že zatiaľ sa nepreinvestovalo nič. Internetové pripojenie vyhral Orange, 

ale vznikla otázka, ako ho chce zabezpečiť na našich polesiach v Kojšove, Košickej Belej 

a pod., kde tento prevádzkovateľ nedisponuje dostatočným signálom. 

Ing. Beli na základe dotazu od p. Rovinského informoval o lesnej pedagogike, ktorej 

aktivity sú plánované od septembra v areáli strediska Hlinné. 

Ďalej Ing. Beli informoval o pripravovaných výzvach z PRV.  

JUDr. Rovinský sa dotazoval tiež na udržateľnosť projektov (napr. rozhľadňa na Tatry), 

a tiež poukázal na dôležitosť ciest z pohľadu požiarnej bezpečnosti. Ing. Beli k spomínaným 

dotazom podal informáciu, podľa ktorej ML KE a. s. predpokladajú túto aktivitu financovať 

z vlastných zdrojov, resp. sa rysuje možná podpora z fondu rozvoja vidieka. S každou ďalšou  

rekreačnou aktivitou súvisí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Rozsah poškodenia  



a výška škody pri požiaroch pritom úzko súvisia so sprístupnením lokalít lesnými cestami 

a zvážnicami. 

 

3. Premietnutie zásad PBH do lesníckej praxe a udržateľnosť certifikačného systému 

FSC 

 

Ing. Beli, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., informoval, že v dňoch 

23.– 24.08.2022 bol vykonaný ročný dohľadový udržiavací audit spoločnosťou SGS Slovakia 

spol. s. r. o. Predmetom auditu bola kontrola dokumentácie spojená s terénnou pochôdzkou (LC 

Kojšov, LC Čermeľ) a dodržiavanie princípov certifikácie priamo v teréne. Výsledky auditu 

budú spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. oznámené po vyhodnotení. Audit bol zameraný 

predovšetkým na ťažbovú činnosť a odvoz drevnej hmoty, samovýroba palivového dreva zo 

zvyškov po ťažbe, plán chovu a lovu lesnej zveri, lesy osobitného určenia a lesy s vysokým 

spoločenským významom, práca s verejnosťou, zákaz vstupu do lesa. Porušenia neboli 

zaznamenané. Budúci rok sa bude konať recertifikačný audit (po 5. rokoch).  

Ing. Tomaštík sa dopytoval na splnenie úlohy zadanej Dozornou radou predstavenstvu 

spoločnosti, a to vytypovať polesie a vypracovať alternatívny plán hospodárenia, kde budú 

zohľadnené postupy prírode blízkeho hospodárenia.  

Ing. Beli informoval, že bol objednaný plán u nezávislého zhotoviteľa PSoL na LC Malá 

Lodina, kde podľa predbežných výsledkov by sa predĺžila obnovná doba, čím by sa ťažba 

presunula aj do mladších porastov. Zároveň by došlo k navýšeniu objemu ťažby. Dôvodom je 

vyrovnaná výška ťažby pri danom spôsobe hospodárenia, ako aj odčerpanie prírastku). 

Definitívne výsledky zatiaľ nie sú známe. 

Ing. Weiszer poznamenal, že dôjde k zrušeniu predrubného kľudu vo veku 80 – 90 rokov. 

Nemalo by dochádzať k ponechávaniu prestarnutých porastov. Zároveň informoval 

o podobných záveroch, ktoré vyplynuli z odborného lesníckeho seminára „Prírode blízke 

postupy hospodárenia v bučinách – zásady a odporúčania pre lesnícku prax“ konaného dňa 

08.09.2022 pod gesciou Lesníckej Fakulty TU Zvolen. 

 

4. Dopady mimoriadnych klimatických podmienok v roku 2022 na hospodárenie 

spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (správa o požiaroch) 

 

Vzhľadom na výrazný nedostatok vlahy v prírode, sprevádzaný vysokými teplotami, 

vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odo dňa 

23.03.2022 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode 

okresov Košice I - IV, ktorý znamená všeobecný zákaz fajčenia a kladenia ohňa v lese, a to 

vrátane vyhradených ohnísk v prímestskom prírodnom prostredí. K odvolaniu času zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru došlo odo dňa 26. 04. 2022. Odo dňa 28. 06. 2022 došlo 

k opätovnému vyhláseniu času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode 

okresov Košice I - IV. Podobne aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Spišskej Novej Vsi vyhlásilo odo dňa 25. 06. 2022 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.  

Z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich 

požiaroch na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v okrese Košice – okolie, ako aj z dôvodu 



pretrvávajúcich vysokých teplôt, nedostatku zrážok a výraznému poklesu vlhkosti lesnej 

hrabanky, padnutých konárov a lesných podrastov, vydal Okresný úrad Košice – okolie, 

pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva rozhodnutie o zákaze využívania 

lesov verejnosťou odo dňa 23. 07. 2022 až do odvolania. Predmetný zákaz bol spomínaným 

okresným úradom odvolaný dňom 22. 08. 2022, nakoľko pominul dôvod na jeho vydanie.  

Z tých istých dôvodov vydal obdobné opatrenie - zákaz využívania lesov verejnosťou odo 

dňa 23. 07. 2022 aj Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor pre lesné pozemky v okrese 

Košice I.- IV. Dané opatrenie príslušný okresný úrad odvolal odo dňa 10. 08. 2022.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvolalo čas zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice 

I. - IV. odo dňa 26. 08. 2022. 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi odvolalo čas 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov 

Spišská Nová Ves a Gelnica odo dňa 01. 09. 2022.  

 

Za obdobie od 01. 01. 2022 vypuklo na území Mestských lesov Košice 7 požiarov: 

• dňa 24. 03. 2022 vypukol požiar v lokalite Klatovianka na LC Jahodná. Išlo o požiar 

malého rozsahu (50 m2) s minimálnou škodou. Pravdepodobnou príčinou vzniku 

požiaru bol ľudský faktor (ohorok z cigarety). 

• dňa 25. 03. 2022 a dňa 28. 03. 2022 vypukli požiare v lokalite Lunik IX na LC Jahodná 

o rozlohe 0,7 ha a 1,5 ha. Došlo k zničeniu podrastu a hrabanky, ako aj čiastočnému 

poškodeniu stromov, najmä dubov. Príčinou vzniku požiaru bolo ľudské pričinenie.  

• dňa 28. 03. 2022 vypukol požiar aj v lokalite Zlatník – Košická Belá na LC Ružín 

o rozlohe 0,5 ha. Príčinou bol pravdepodobne ľudský faktor (vypaľovanie trávy 

v záhradkárskej lokalite Zlatník). Poškodený podrast a hrabanka, čiastočne poškodené 

stromy buk a hrab.  

• dňa 4. 7. 2022 vo večerných hodinách bol spozorovaný a hasičom nahlásený požiar 

lesného porastu o rozlohe 0,3 ha v Národnej prírodnej rezervácii Bokšov v katastri obcí 

Veľká a Malá Lodina na LC Ružín. Keďže išlo o extrémne strmý terén, prakticky 

nedostupný pre štandardnú hasiacu automobilovú techniku, na uhasenie požiaru, ktorý 

sa opakovane rozhorieval, musel byť v utorok 5. 7. 2022 nasadený okrem 

profesionálnych hasičov aj vrtuľník. Okolnosti vzniku požiaru sa vyšetrujú, prvotné 

zistenia smerujú k tomu, že jeho príčinou bol s veľkou pravdepodobnosťou ľudský 

faktor (neuhasené nelegálne ohnisko na okraji PR Bokšov). V tomto prípade ide 

o ochranný les 2. a 3. stupňa, poškodený podrast a hrabanka, čiastočné poškodenie 

stromov buk a hrab.  

• dňa 20. 07. 2022 bol spozorovaný ďalší požiar, ktorý vypukol v ťažkom, strmom, 

skalnatom teréne na hrebeni Bokšova a vrchu Sokolova a zasahoval smerom do doliny 

Veľkého Ružinka, v k. ú. Malá Lodina a Veľká Lodina na LC Ružín o rozlohe 50 ha. 

Popri vrtuľníkoch bol do hasenia zapojený pozemný personál (príslušníci Hasičského 

a záchranného zboru SR, Ozbrojených síl SR, 60 dobrovoľných hasičských zborov, 

v súčinnosti so štátnymi orgánmi, miestnou samosprávou a zamestnanci Mestských 

lesov Košice ako zástupcovia lesného hospodára). Aj v prípade tohto požiaru, bol jeho 



príčinou pravdepodobne ľudský faktor (neuhasené nelegálne ohnisko na hrebeni 

v lokalite Sokolová). Došlo k silnému poškodeniu stromov, hrabanky a podrastu. Škoda 

na majetku je predbežne odhadovaná na 700 000 €. Dňa 06. 09. 2022 došlo 

k opätovnému rozhoreniu požiariska o rozlohe 30 m2. Predstavenstvo Mestských lesov 

Košice a. s. podalo na políciu trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože je 

predpoklad, že požiar vznikol následkom ľudskej činnosti. 

Požiar sa hasil 11 dní, denne pri požiari zasahovalo 100-120 hasičov, vykonalo sa 239 

vzletov vrtuľníka, vynesených bolo 2,5 t materiálu a natiahnutých 10 km hadíc.  

Na záver bol členom Dozornej rady premietnutý dokumentárny film o požiari.  

 

JUDr. Rovinský sa dotazoval, čo sa bude ďalej diať s požiaroviskom a aká je prevencia. Je 

treba podľa neho vstup do lesa povoliť len s lesnou strážou a za poplatok, ináč má hroziť 

pokuta. Ďalej poznamenal, že je potreba viac komunikovať o následkoch požiaru s verejnosťou 

a sprístupniť im film. Tiež sa dopytoval, či exituje plán ako postupovať pri požiari, koľko je 

ťažko dostupných terénov a pod.  

Ing. Beli a Ing. Weiszer informovali o následkoch (na požiarovisku je poškodených cca 

90 % stromov, ktoré v horizonte 2-5 rokov padnú) , 49 % územia mestských lesov tvoria ťažšie 

dostupné terény so sklonom nad 41%. Keďže sa jedná hlavne o ochranné lesy, bez 

sprístupnenia, všetka drevná hmota pravdepodobne ostane na mieste ako nespracovaná 

kalamita. 

Ing. Tomaštík uviedol, že niektoré hrubokôre dreviny možno prežili (napr. dub). Vyzval 

predstavenstvo Mestských lesov Košice a. s., aby pripravili víziu alebo plán ako ďalej s daným 

územím nakladať a zabezpečiť jeho sanovanie (sprístupnenie, umelá obnova, podsadby, 

podsejby, využitie dotačných schém).  

 

5. Rôzne 

 

V bode Rôzne predseda predstavenstva, Ing. Beli informoval o spustenej aktivite 

Lesoochranárskeho združenia Vlk zameranej na petičnú akciu za vyhlásenie 7 tis. ha rezervácie 

na ochranu jedľo -bučín s voľným vstupom do lesa. Podľa názoru predsedu Dozornej rady, Ing. 

Tomaštíka aktivita zrejme súvisí s predvolebnou kampaňou do komunálnych volieb, so zatiaľ 

nejasným zastrešením kandidátmi na primátora a poslancov MZ. 

Ing. Tomaštík poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaniach Dozornej rady počas 

tohto funkčného obdobia, s tým, že plánované rokovanie v novembri bude zvolané v prípade, 

že nedôjde ešte k zmene terajšieho zloženia Dozornej rady. 

 Na záver ukončil rokovanie Dozornej rady.   

  



Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prijala k jednotlivým bodom 

programu nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2022 zo 4. zasadnutia DR: 

 

Dozorná rada berie na vedomie priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s. za 1.-2. Q. 2022 a priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s. k 31. 07. 2022 s pripomienkami odznelými v diskusii 

 

       Hlasovanie:  za: 4 

    proti: 0 

 

Uznesenie č. 2/2022 zo 4. zasadnutia DR: 

 

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru na rok 2022  

 

Hlasovanie:  za: 4 

    proti: 0 

 

Uznesenie č. 3/2022 zo 4. zasadnutia DR: 

 

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s. o premietnutí zásad PBH do lesníckej praxe a o udržateľnosti certifikačného 

systému FSC  

 

Hlasovanie:      za:      4 

        proti:      0 

 

Uznesenie č. 4/2022 zo 4. zasadnutia DR: 

 

Dozorná rada berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy 

Košice a. s. o dopadoch mimoriadnych klimatických podmienok v roku 2022 na 

hospodárenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (správa o požiaroch) 

 

Hlasovanie:      za:      4 

        proti:      0 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2022 zo 4. zasadnutia DR: 

 

Dozorná rada žiada  predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. vypracovať návrh 

postupu obnovy územia zničeného po požiari.  

 

Hlasovanie:      za:      4 

        proti:      0 

 

 

V Košiciach 12. 09. 2022     

 

 

          Ing. Julian Tomaštík, PhD. 

            predseda DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

- členovia DR ML KE a. s. 

- predstavenstvo ML KE a. s. 

 


