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                                Trebišov 
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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov. 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

Spracoval: Ing. Ľubomír Princík, hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa  3.6.2019 

 

 

 

     Ing. Ľubomír Princík, v. r. 

           hlavný kontrolór 



Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve 

Mesta Trebišov Trebišove. 

 
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola 

vykonaná kontrola stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov.  

 

 

Začiatok kontroly:  

 
4.4.2019  

 

 

Kontrolovaný subjekt:  
 

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

 
Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

 
Kontrola stavu a hospodárenia v lesoch vo vlastníctve Mesta Trebišov Trebišove. 

 

 

Cieľ kontroly: 

 
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti, najmä aktuálneho stavu majetku Mesta 

Trebišov - lesných porastov, lesných pozemkov a hospodárenia v mestských lesoch a zistiť 

súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Trebišov.  

 

  

Kontrolované obdobie: 

 
Roky 2016, 2017, 2018 
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Zistený stav: 

 
Vyžiadané doklady 

 

 Program starostlivosti o lesy vo vlastníctve Mesta Trebišov 

 Lesná hospodárska evidencia za roky 2016, 2017 a 2018 

 

Zákonné ustanovenia  

 

 Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

 Vyhláška č. 297/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii 

 

Odborný lesný hospodár  

 

Mesto Trebišov má na základe zmluvy so zhotoviteľom - LESAMI Slovenskej republiky, š. p. 

odštepný závod Sobrance zo dňa 27.3.2014 zriadenú funkciu odborného lesného hospodára. 

Odbornú správu lesov vo vlastníctve mesta Trebišov vykonáva zamestnanec zhotoviteľa Ing. 

Peter Novikmec. Je držiteľom platného osvedčenia odborného lesného hospodára. Platnosť 

zmluvy je od 1.4.2014 do 31.12.2023 a odborná správa lesov je vykonávaná na výmere 35,46 

ha. Odborná činnosť lesného hospodára je konkretizovaná v § 48 zákona č. 326/2005 Z. z. 

o lesoch. 

 

Odborný lesný hospodár si svoje úlohy plní v súlade s uzatvorenou zmluvou, pravidelne 

kontroluje zverené lesné porasty, vypracováva správy, ročné evidencie výkonov v lesných 

porastoch a predkladá projekty prác na lesnom majetku Mesta. Skontrolované boli predložené 

Ročné evidencie výkonov v lesných porastoch, Ročné evidencie ochrany lesa 

a lesníckotechnických meliorácií a Projekty prác na lesnom majetku Mesta Trebišov za roky 

2016, 2017 a 2018.  

 

Program starostlivosti o lesy 

 

Mesto Trebišov má v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch vypracovaný program 

starostlivosti o mestské lesy Trebišov. Program bol schválený rozhodnutím Obvodného lesného 

úradu v Košiciach č. 2013/00131 zo dňa 16.5.2013 a je platný pre roky 2013 – 2022. 

 

Program starostlivosti o mestské lesy Trebišov zahŕňa: 

- Opis porastov a plán hospodárskych opatrení 

- Výpis z modelov hospodárenia 

- Výpis z tabuľky plôch 

 

Identifikácia mestských lesov Trebišov 

 

Lesný hospodársky celok:  Veľaty 

Vlastnícky celok:   Mestské lesy Trebišov 

Lesný celok:                           Zvyšok LHC Veľaty 

Obhospodarovateľ lesa:  Mesto Trebišov 
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Stav lesov a lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trebišov 

 

Bučov les 

 

Vo vlastníctve Mesta Trebišov je len juhozápadná časť Bučovho lesa – 2,33 ha, ktorej západná 

hranica je vymedzená riekou Trnávka, severnú hranicu tvorí hlavný asfaltový chodník 

pretínajúci Bučov les v smere východ - západ, východnú hranicu určuje vedenie vysokého 

napätia (Paričov – Sady) a južnú hranicu tvoria súkromné pozemky miestnej časti Paričov. 

Zvyšná väčšinová časť Bučovho lesa – cca 65 ha je vo vlastníctve  Slovenskej republiky, 

v správe Lesov Slovenskej republiky š. p. a tento pás lesa sa tiahne od rieky Trnávka až po 

rieku Ondava. 

 

Kategória lesa: U – Lesy osobitného určenia – Prímestské a ďalšie lesy s významnou   

                                zdravotnou,  kultúrnou alebo rekreačnou funkciou  

 

Výpis parciel podľa katastra nehnuteľností: E-KN – 8672/110; 8672/210; 8672/10  

                                                                       C-KN – 767/4 

Číslo lesného dielca (podľa JPRL – jednotka priestorového rozdelenia lesa): 272 

 Výmera: 2,33 ha 

 Vek porastu: 75 rokov 

 Zastúpenie drevín: 75% agát biely, 20% topoľ štíhly, 5% jaseň štíhly a jaseň úzkolistý 

 Rubná doba: 90 rokov 

 Obnovná doba: 20 rokov 

 Cieľové a obnovné zloženie drevín: 20-40% dub letný, 20-40% jaseň štíhly, 10-20% 

brest väzový, 5-20% lipa malolistá, 5-20% javor mliečny, 0-10% agát biely, 0-10% 

javor poľný, 0-10% ostatné dreviny 

 

Ťažbová činnosť: Od začiatku platnosti Programu starostlivosti o lesy bol na lesnom dielci 272 

náhodnou ťažbou v rokoch 2015 a 2016 vyťažený celkový objem dreva - 215 m3.  

 

Odporúčanie odborného lesného hospodára – Ing. Petra Novikmeca v „Projekte prác na 

lesnom majetku Mesta na rok 2019“ z 18.1.2019 pre Bučov les: 

- Ťažbová činnosť: spracovať vyznačenú kalamitu v porastoch lesného dielca 272  podľa 

inštrukcií. 

- Pestovná činnosť: vykonať plecí rub v poraste 272 – Bučov les na ploche cca 1,50 ha 

(výrub bázy čremchy), uvoľniť hospodárske dreviny dub, jaseň, agát do nástupu 

vegetácie koniec apríla 2019 podľa inštrukcií. 

- Ochrana majetku: zamedziť nelegálnemu výrubu živých stromov na majetku Bučov les. 

 

Zistenia pri kontrole na lesnom dielci 272 – Bučov les: 

- Spracovanie vyznačenej kalamity zatiaľ nebolo začaté. 

- Plecí výrub krovín na uvoľnenie hospodárskych drevín nebol zatiaľ uskutočnený. 

- Nelegálny výrub stromov je v posledných rokoch v tejto lokalite minimálny. 

- V lesnom poraste hlavne v okolí chodníka spájajúceho ulicu Lesná a lávku cez rieku 

Trnávka dochádza k pravidelnému zakladaniu čiernych skládok odpadu. 

- Asfaltový chodník cez Bučov les od rieky Trnávka po rieku Ondava bol v minulosti 

vybudovaný aj z prostriedkov Mesta Trebišov, ako tzv. „kyslíková cesta“ a okolie 

chodníka Technické služby mesta Trebišov pravidelne udržiavali kosením 

a odstraňovaním spadnutých stromov. Chodník je často využívaný občanmi mesta na 

prechádzky a cyklistiku, preto je potrebné v kosení a udržiavacích činnostiach 
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pokračovať. Potrebné by bolo opraviť aj mostík cez Kopaný jarok, ktorý je dlhý čas bez 

zábradlia a pochôdzna časť je nebezpečne naklonená.  

 

 

Les Čongov 

 

Les Čongov je pôvodný lužný listnatý les, v celkovej výmere 33,24 ha (podľa JPRL) a je celý 

vo vlastníctve Mesta Trebišov. Lokalizovaný je v juhozápadnej časti katastrálneho územia 

Trebišov, blízko hospodárskeho dvora Čerjaky. Les je od 1.2.2008 súčasťou chráneného 

vtáčieho územia Ondavská rovina nakoľko je biotopom európskeho významu s výskytom 

vzácnych druhov vtákov, najmä orla kráľovského, sokola rároha, ďatľa hnedkavého, pŕhľaviara 

čiernohlavého a pod. 

 

Kategória lesa: H – Lesy hospodárske  

Výpis parciel podľa katastra nehnuteľností: E-KN – 9494/1; 9495; 9497; 9492/1; 9496/1;  

                                                                                     9499; 9498; 9500/1; 9494/2; 9496/2; 

                                                                                     9500/2 

                                                                         

Číslo lesného dielca: 297A 

 Výmera: 10,27 ha 

o  Etáž 1   

 Výmera etáže – 8,22 ha 

 Vek porastu – 110 rokov 

 Zastúpenie drevín – 100% dub letný a dub sivozelený 

 Rubná doba – 130 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

o  Etáž 2 

 Výmera etáže – 2,05 ha 

 Vek porastu – 50 rokov 

 Zastúpenie drevín – 80% jaseň štíhly a jaseň úzkolistý; 10% dub letný 

a dub sivozelený; 5% agát biely; 5% čerešňa vtáčia 

 Rubná doba – 110 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

 Cieľové a obnovné zloženie drevín: 50-90% dub zimný a letný, 5-30% buk lesný, 0-

20% borovica lesná, 0-20% smrekovec opadavý, 1-30% hrab obyčajný, 0-10% javor 

mliečny, 0-10% lipa, 0-10% ostatné dreviny 

 

Číslo lesného dielca: 297B 

 Výmera: 2,22 ha 

o  Etáž 0   

 Výmera etáže – 2,22 ha 

 Vek porastu – 65 rokov 

 Zastúpenie drevín – 80% dub letný a dub sivozelený; 15% jaseň štíhly 

a jaseň úzkolistý; 5% čerešňa vtáčia 

 Rubná doba – 130 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

 Cieľové a obnovné zloženie drevín: 50-90% dub zimný a letný, 5-30% buk lesný, 0-

20% borovica lesná, 0-20% smrekovec opadavý, 1-30% hrab obyčajný, 0-10% javor 

mliečny, 0-10% lipa, 0-10% ostatné dreviny 
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Číslo lesného dielca: 298 

 Výmera: 14,64 ha 

o  Etáž 1   

 Výmera etáže – 11,71 ha 

 Vek porastu – 100 rokov 

 Zastúpenie drevín – 100% dub letný a dub sivozelený 

 Rubná doba – 130 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

o  Etáž 2 

 Výmera etáže – 2,93 ha 

 Vek porastu – 50 rokov 

 Zastúpenie drevín – 70% jaseň štíhly a jaseň úzkolistý; 30% čerešňa 

vtáčia 

 Rubná doba – 110 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

 Cieľové a obnovné zloženie drevín: 50-90% dub zimný a letný, 5-30% buk lesný, 0-

20% borovica lesná, 0-20% smrekovec opadavý, 1-30%hrab obyčajný, 0-10% javor 

mliečny, 0-10% lipa, 0-10% ostatné dreviny 

 

Číslo lesného dielca: 299 

 Výmera: 6,11 ha 

o  Etáž 0   

 Výmera etáže – 6,11 ha 

 Vek porastu – 70 rokov 

 Zastúpenie drevín – 65% dub letný a dub sivozelený; 15% agát biely; 

15% jaseň štíhly a jaseň úzkolistý; 5% čerešňa vtáčia 

 Rubná doba – 130 rokov 

 Obnovná doba – 30 rokov 

 Cieľové a obnovné zloženie drevín: 50-90% dub zimný a letný, 5-30% buk lesný, 0-

20% borovica lesná, 0-20% smrekovec opadavý, 1-30%hrab obyčajný, 0-10% javor 

mliečny, 0-10% lipa, 0-10% ostatné dreviny 

 

Odporúčanie odborného lesného hospodára – Ing. Petra Novikmeca v „Projekte prác na 

lesnom majetku Mesta na rok 2019“ z 18.1.2019 pre les Čongov: 

- Ťažbová činnosť: spracovať vyznačenú kalamitu v porastoch 297B, 298, 299 podľa 

inštrukcií. 

- Ochrana majetku: zamedziť nelegálnemu výrubu živých stromov na majetku les 

Čongov. 

 

Zistenia pri kontrole les Čongov: 

- Spracovanie vyznačenej kalamity v porastoch 299, 298, 297B zatiaľ nebolo začaté. 

- V lese dochádza hlavne v zimných mesiacoch k nelegálnemu výrubu drevín. 

- Lesné cesty sú prejazdné, bez vyvrátených stromov, čo je dôležité hlavne z hľadiska 

požiarnej bezpečnosti lesa. 

- V lese je niekoľko lokalít s výskytom najmä plastového odpadu. 

- Zdravotný a kondičný stav lesných porastov v lese Čongov je celkovo uspokojivý, 

proces prirodzenej obnovy lesa je dobrý. Kalamitné – suché, poškodené a vyvrátené 

stromy sú dôsledkom najmä klimatických zmien – extrémov počasia a následne 

zvýšeným výskytom biotických škodlivých činiteľov.   
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Ostatné lesné pozemky: 

 

Na listoch vlastníctva Mesta Trebišov je vedených viacero parciel na ktorých je definovaný 

druh pozemku ako lesný pozemok. Len 3 pozemky sú pokryté drevinami, ostatné pozemky sú 

bez drevín a v súčasnosti sú využívané ako orná pôda alebo poľné cesty. 

 

a) Lesné pozemky pokryté drevinami 

 

Agátový les pri záhradkárskej osade Orišky: 

Parcela č. E-KN 8652, výmera 6 591 m2, list vlastníctva 9454 – vlastník Mesto Trebišov, druh 

pozemku – lesný pozemok. 

Lesný pozemok nie je evidovaný v celoštátnej lesnej hospodárskej evidencii.  

Zastúpenie drevín – agát biely a kroviny rôznych druhov – báza čierna, trnka obyčajná a pod. 

V minulosti v tomto lesíku dochádzalo k početným nelegálnym výrubom stromov. 

V poslednom čase sa situácia v tomto smere zlepšila a nelegálne výruby sú minimálne. 

 

Agátový les Moďoroš (Rákoš): 

Parcela č. E-KN 8696, výmera 4 295 m2, list vlastníctva 9454 – vlastník Mesto Trebišov, druh 

pozemku – lesný pozemok. 

Lesný pozemok nie je evidovaný v celoštátnej lesnej hospodárskej evidencii. 

Les vznikol z bývalej poľnej cesty lemovanej stromoradím agátov od rieky Trnávka až po 

Kopaný jarok. Väčšina stromov bola v minulosti vyklčovaná a zostal len agátový les na parcele 

E-KN 8696. 

Aj v súčasnosti na tomto pozemku dochádza k postupnej likvidácii stromov a to pravidelnými 

každoročnými nelegálnymi výrubmi. V marci 2019 spoločnosť POĽNOTREND Trebišov, a. 

s., ktorá hospodári na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch necitlivo buldozérom 

likvidovala prerastajúce kríky po okrajoch lesíka a to nahrnutím kríkov aj so zeminou 

zmiešanou s koreňovým balom až na mestský lesný pozemok. Je to v rozpore s ustanovením § 

31 ods.1 písm a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, podľa ktorého je na lesných pozemkoch 

zakázané vykonávať terénne úpravy a narúšať pôdny kryt.  

Východná časť lesa je už takmer zlikvidovaná. POĽNOTREND Trebišov, a. s. užíva aj susedné 

pozemky – 8708 a 8709, ktoré sú stále vedené ako lesné pozemky, no v súčasnosti sú už ornou 

pôdou a poľnou cestou. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento lesík – remízka na vyše 100 ha parcele ornej 

pôdy cenným biotopom poskytujúcim útočisko pre zver a vtáctvo a je potrebné ho chrániť a má 

dôležitý krajinotvorný význam. 

 

Remízka Nižianske pastvisko: 

Parcela č. E-KN 8545, výmera 9 905 m2, list vlastníctva 9454 – vlastník Mesto Trebišov, druh 

pozemku – lesný pozemok. 

Lesný pozemok nie je evidovaný v celoštátnej lesnej hospodárskej evidencii. 

Na tomto pozemku dochádza už niekoľko rokov k nelegálnemu výrubu stromov a tak sa 

v súčasnosti na pozemku nachádza väčšinou krovinatý porast a len zopár stromov hlavne druhu 

vŕba sp. Rovnako ako agátový les Moďoroš je aj táto lokalita významným krajinotvorným 

prvkom a  z hľadiska ochrany životného prostredia je cenným priestorom.   
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b) Lesné pozemky bez drevín 

 

Mesto Trebišov má na listoch vlastníctva nasledovné lesné pozemky bez drevín, ktoré sú 

v súčasnosti využívané ako poľné cesty a orná pôda: 

Parcela číslo – E-KN 8708 – 4 284 m2 – LV 9545 – poľná cesta  

Parcela číslo – E-KN 8709 – 4 098 m2 – LV 9545 – poľná cesta  

Parcela číslo – E-KN 9443/1 – 1 085 m2 – LV 9545 – orná pôda 

Parcela číslo – E-KN 9488/1 – 977 m2 – LV 9545 – orná pôda  

  

 

 

Závery – zistené nedostatky: 

 
1. Nie sú dodržiavané odporúčania odborného lesného hospodára, keďže sa ani nezačalo 

so spracovaním vyznačenej kalamity (suchých, poškodených a vyvrátených stromov) 

v Bučovom lese a najmä v lese Čongov a nebol uskutočnený plecí rub krovín na 

uvoľnenie hospodárskych drevín v Bučovom lese. 

2. Nelegálnymi výrubmi sú poškodzované lesné porasty v lese Čongov a najmä na 

mestských lesných pozemkoch - agátový les Moďoroš a remízka Nižnianske pastvisko. 

3. Neprimeraným zásahom spoločnosti POĽNOTREND Trebišov a. s. – nahrnutím 

vyklčovaných krovín, pahýľov stromov a zeminy na mestský lesný pozemok je 

poškodený agátový lesík Moďoroš. 

4. Na mestských lesných pozemkoch sú pravidelne zakladané čierne skládky odpadu, 

v lese Čongov sa nachádza roztrúsený najmä plastový odpad. 

 

 

Odporúčania: 

 
 Dodržiavať odporúčania odborného lesného hospodára a to spracovanie vyznačenej 

kalamity najmä v lese Čongov a uskutočnenie plecieho rubu krovín na uvoľnenie 

hospodárskych drevín v Bučovom lese. 

 Zabrániť nelegálnym výrubom na mestských lesných pozemkoch. 

 Vyzvať spoločnosť POĽNOTREND Trebišov a. s. na nápravu nimi spôsobeného stavu 

– nahrnutia vyklčovaných krovín, pahýľov stromov a zeminy na mestský lesný 

pozemok v agátovom lesíku Moďoroš. 

 Pravidelne odstraňovať skládky odpadov a rozhádzane odpady v mestských lesných 

pozemkoch. 

 Udržiavať chodník „kyslíkovú cestu“ v Bučovom lese a to pravidelným kosením 

a opravou mostíka cez Kopaný jarok. 

 Zachovať mestské lesné pozemky – remízky na parcelách E-KN 8696 a E-KN 8545, 

nakoľko sú to významné krajinotvorné prvky a z hľadiska ochrany životného prostredia 

veľmi cenné lokality. 
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Lehoty pre kontrolovaný subjekt: 
 

Návrh správy z kontroly predložený dňa 23.5.2019.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 31.5.2019.  

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 30.9.2019. 

Návrh lehoty na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do 

30.4.2020. 

Návrh lehoty na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 

31.5.2020.  

 

Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané. 
 

Prílohy: Fotodokumentácia 

 

 

V Trebišove, dňa 3.6.2019   

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 
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Agátový les Orišky 
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Agátový les Moďoroš 
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Agátový les Moďoroš letecká snímka z roku 2012 (zdroj Geodis) 

 
 

Agátový les Moďoroš letecká snímka z roku 2018 (zdroj Eurosense/Geodis) 
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Remízka Nižnianske pastvisko 
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Remízka Nižnianske pastvisko letecká snímka z roku 2012 (zdroj Geodis) 

 
 

Remízka Nižnianske pastvisko letecká snímka z roku 2018 (zdroj Eurosense/Geodis) 

 
 

 

 

 


