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V Bardejove 17.10.2017 



   

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Stav lesných ciest, ktoré zabezpečujú vstup do Mestských lesov, je nevyhovujúci              
a sťažuje dostupnosť jednotlivých lokalít. Tento fakt zvyšuje riziko škôd vzniknutých 
prípadným požiarom. Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o., ako správca lesov vo 
vlastníctve Mesta Bardejov, mala zámer na riešenie tohto nevyhovujúceho stavu 
využiť štrukturálne fondy na základe výzvy, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná 
agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podaním žiadosti o NFP v rámci výzvy 1/PRV/2015 - 
Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Pôdohospodárska platobná 
agentúra našu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku neschválila 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, preto 
spoločnosť navrhuje rekonštrukciu cesty zrealizovať financovaním kombináciou 
vlastných a cudzích zdrojov podľa dostupných úverových možností. Zrekonštruovaná 
cesta bude slúžiť nielen pre potreby mestských lesov, ale aj pre širokú verejnosť, 
nakoľko sa rekonštrukciou tejto lesnej cesty vytvoria podmienky na cykloturistiku 
a zriadenie poznávacej infraštruktúry.                                                                                            

 
Predpokladaný rozpočtový náklad: 150 000,00 € (bez DPH) 
Forma úveru : strednodobý investičný úver 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia rekonštrukcie lesnej cesty je jún ÷ júl 
2018. 

Na základe schválenia investičného zámeru sa táto investícia zaradí do 
investičného plánu v rozpočte spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 
2018. 

 
 
 
 
 



S T A N O V I S K O  
 
 
 

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k predkladaným materiálom 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2017 prerokovala materiály obchodnej spoločnosti 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o. a vydala toto stanovisko: 
 

 

 

1) Navýšenie základného imania 

 

Dozorná rada odporúča navýšenie ZI formou nepeňažného vkladu (nehnuteľnosť) zo sumy 

5 000,- € na imanie vo výške 100 000,- €. 

 

 

 

2) Nákup nákladného automobilu s lesnou nadstavbou 

 

Dozorná rada odporúča zakúpenie nákladného vozidla s lesnou nadstavbou vybaveného 

nakladacím hydraulickým zariadením formou finančného lízingu. Pri obstaraní aplikovať 

postupy verejného obstarávania pre prípad možnosti uchádzania sa o NFP. 

 

 

 

3) Oprava lesnej cesty – Mníchovský potok 

 

Dozorná rada odporúča opravu cesty Mníchovský potok z návratných finančných prostriedkov 

(úver) v nevyhnutnom rozsahu tak, aby bol stav ciest, ktoré zabezpečujú vstup do lesov 

v správe spoločnosti, vyhovujúci v dlhodobom horizonte. Zrekonštruovaná cesta bude 

druhotne slúžiť cykloturistike a turistickej infraštruktúre. 
 
 
 

Dozorná rada spoločnosti odporúča orgánom Mesta Bardejova tento materiál po prerokovaní 

schváliť. 
 
 
 
 
 
 

V Bardejove dňa 27. 9. 2017 
 
 

Slavomír Hudák predseda DR 


	DÔVODOVÁ SPRÁVA

