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Dôvodová správa: 

 

Predkladáme Vám Správu o plnení plánu hospodárenia mestských lesov k 30.06.2014.    

 

Na strane výnosov bol plán hospodárenia mestských lesov za prvý polrok 2014 splnený 

na 30,57%. Tržby za drevo dosiahli sumu 88 453,68 €, čo predstavuje 30,50% plnenie. 

Tržby za drobnú lesnú výrobu dosiahli čiastku 1 096,00 €, čo predstavuje 18,27% 

plnenie plánu. Tržby za nájom chaty Kyčora dosiahli sumu 440,00 €, čo predstavuje 

22,00% plnenie a tržby za prepravu autobusom dosahujú sumu 1 900,17 €, čo 

predstavuje 73,08% plnenie plánu.  

 

Na strane nákladov bol plán hospodárenia mestských lesov za prvý polrok 2014 splnený 

na 32,14%. Medzi mierne prekročené položky patria telefónne a iné poplatky, príspevok 

na DDP a príspevok do sociálneho fondu. Výrazne prekročená položka je položka 

elektrickej energie, a to 88,89%, čo je spôsobené vyššími zálohovými platbami, konečná 

suma za elektrickú energiu bude známa až na konci roka po vyúčtovacej faktúre. 

Výrazne prekročená položka je aj položka daní a poplatkov, avšak už sú zaplatené všetky 

dane z nehnuteľností, do konca roka nám zostáva zaplatiť už len daň z motorových 

vozidiel v sume 1 026,07 € za celý vozový park mestských lesov, čo znamená, že položka 

daní a poplatkov bude prekročená približne o 1 000 € a budúci rok budeme musieť túto 

položku navýšiť. Výrazne prekročená je aj položka poistného za motorové vozidlá, 

nakoľko už teraz dosahuje 96,80% plnenie. V júli sa platilo ešte poistné za PZP a HP 

osobných motorových vozidiel, čo predpovedá, že aj táto položka bude na konci roka 

mierne prekročená, v pláne na budúci rok sa bude táto položka upravovať podľa 

skutočných súm poistiek.  


