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LES KORP s.r.o. Rimavská Sobota je obchodnou spoločnosťou s hlavným zameraním na 

lesnícku činnosť, ktorá bola založená 28.2.2007. Od 01.01.2008 je jej hlavnou činnosťou 

obhospodarovanie Mestských lesov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota. 

Nájomná zmluva, pod ktorú sa podpísali obidve strany je uzatvorená na obdobie platnosti 

LHP. Spoločnosť hospodári na výmere 1554,58 ha lesných pozemkov. V rámci organizačnej 

štruktúry sú zriadené dva úseky - výrobný a obchodný. Spoločnosť má dvoch stálych 

zamestnancov, všetky ostatné činnosti zabezpečuje dodávateľsky, prostredníctvom fyzických 

alebo právnických osôb. Cieľom spoločnosti LES KORP s.r.o. je dodržiavanie zmluvných 

podmienok v nájomnom vzťahu, zhodnocovanie majetku mesta a pri zabezpečovaní všetkých 

potrebných činností dosahovanie predpokladaného zisku. Jednou z hlavných priorít je ochrana 

lesných pozemkov prostredníctvom vlastnej stratégie.  

Spoločnosť LES KORP s.r.o. poskytuje priestor  v Mestských lesoch pre organizovanie 

rôznych športových podujatí, taktiež sponzoruje výstavbu preliezok pre deti, či iných 

zariadení slúžiacim verejnosti. Tiež participuje na viacerých projektoch najmä v oblasti práce 

s verejnosťou. Prostredníctvom  Matice Slovenskej podporuje niektoré projekty (tvorivé 

krúžky pre mládež, výstavba búst významných osobností z regiónu).  

Za účelom zhodnocovania stavu lesa sa uchádza o projekty z PRV 2007-2013 na zlepšenie 

zdravotného stavu lesa (chradnutie duba) a protipožiarne lesné cesty. 

Popis aktivity pri ochrane lesa: 

Už niekoľko rokov Rómovia zo sídliska Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote nelegálne 

vyrubujú mestské lesy. Väčšina z nich drevom vykuruje domácnosti, ktoré boli od kúrenia, 

elektrickej energie, teplej a studenej vody odpojené z dôvodu vysokých dlžôb. Medzi 

Rómami sú však aj podnikavci, ktorí nelegálne vyrúbané drevo predávajú. Cieľom LES 

KORP s.r.o. je v maximálnej možnej miere zamedziť nelegálnym výrubom dreva. Na základe 

povolenej zmeny predpisu LHP je rozpracovaný lesný porast v blízkosti tohto sídliska 

s predpokladom postupných ťažbových zásahov vo vykurovacích sezónach.   

Z tejto ťažby majú umožnené Rómovia spracovať za dohodnutých podmienok haluzinu                  

a zvyšky po ťažbe s priemerom do 7 cm . Tí, ktorí sú pre LES KORP prínosom v podobe 

nekvalifikovanej pracovnej sily (napr. čistenie lesa od komunálneho odpadu, údržba lesných 



ciest, zber semena) majú počas vykurovacieho obdobia možnosť samovýroby palivového 

dreva s priemerom aj nad 7 cm na ťažbovej ploche v blízkosti ich sídliska. Na túto činnosť 

majú konkrétne osoby vydané povolenie v zmysle platných právnych predpisov, ktoré pri 

bežnej kontrole políciou musia  mať pri sebe. V opačnom prípade sa jedná o krádež.  

Spoločnosť svojimi razantnými opatreniami proti krádežiam dreva zaznamenáva tiež úspech 

aj v výchove Rómov. Pri krádežiach dreva začínajú rozlišovať tiež kvalitatívne znaky 

stromov, pričom poškodzujú hlavne stromy kvalitatívne zatriedené do vlákninového 

sortimentu.   

Spoločnosť spravujúca lesy chce takto obmedziť množstvo ukradnutého dreva, tiež znížiť 

hospodárske straty na minimum. Dôležitú úlohu v tejto oblasti zohráva tiež prístup  vlastníka 

lesa, ktorí morálne podporuje aktivity nájomcu lesa.  

Samotní Rómovia si tento prístup pochvaľujú. Najdôležitejším bodom je komunikácia 

s Rómami, ktorá nie je vždy jednoduchá. Spoločnosť LES KORP aj Mesto Rimavská Sobota 

komunikujú s obyvateľmi Dúžavskej cesty prostredníctvom rómskeho koordinátora, ktorý je 

komunitným pracovníkom a je zapojený aj do iných projektov mesta, čím je spolupráca s nimi 

o niečo jednoduchšia. 

Krádeže dreva z mestských lesov v Rimavskej Sobote, ktoré boli v minulosti, hlavne v 

zimnom období na dennom poriadku, sa v uplynulom období  znížili. Darí sa to vďaka 

koordinovanému postupu všetkých zainteresovaných zložiek - prenajímateľa, ktorým je 

spoločnosť LES KORP, vlastníka lesa - Mesta Rimavská Sobota, ako aj polície, poľovníkov 

a ďalších dobrovoľníkov, ktorí monitorujú situáciu v lese a prípadné krádeže nahlasujú.  

Chronológia: 

90. roky  

2008 Analýza situácie ( vypracovanie štúdie, či dať mestské lesy do prenájmu alebo ich bude 

obhospodarovať mesto). Na jej základe sa mesto rozhodlo, že MsL pôjdu do prenájmu. 

O prvom prenajímateľovi, ktorým boli  Lesy SR š.p. rozhodla odbornosť i znalosť 

lokality a situácie. Spolupráca so štátnymi lesmi bola bezproblémová, až kým nedošlo 

k zlučovaniu obvodov, čím utrpela ochranná služba. 

2007 Výberové konanie na prenajímateľa MsL Rimavská Sobota, kde sa víťazom stala 

spoločnosť LES KORP s.r.o. Účastníci výberového konania predkladali filozofiu 



o hospodárení. Komisiu najviac zaujal dôraz na ochranu lesa a v neposlednom rade 

ponúkaná výška nájmu. 

2008 Prenajímateľom mestských lesov sa stala spoločnosť LES KORP s.r.o. Rimavská 

Sobota. Október – podpísanie nájomnej zmluvy na 10 rokov. December – začiatok 

projektu (vlastná stratégia ochrany lesov). Výstavba rámp na lesných cestách pri 

vstupe do porastov. Stretnutie sa so zástupcami obyvateľov sídliska Dužavská cesta 

a dohodnutie sa na relatívne prijateľnom riešení. Spoločnosť LES KORP s.r.o. 

postupne začína plniť podmienky zmluvy. 

2008 – 2009  

Rómovia čistia les určený na obnovu od zvyškov po ťažbe. Odobratú drevnú hmotu  na 

základe povolenia si „odrábajú“  pri čistení lesa od komunálneho odpadu ale aj napr. pri 

zbere žaluďov. 

Aktéri a ich úlohy: 

LES KORP s.r.o. Rimavská Sobota – iniciátorom projektu je prenajímateľ Mestských lesov, 

spoločnosť LES KORP s.r.o., ktorej snahou je zamedziť krádežiam dreva a ochrániť lesný 

porast.  

Mesto Rimavská Sobota – vlastník lesov, zabezpečenie kontajnerov na odpad 

Polícia – zabezpečenie celodenných hliadok 

Krajský lesný úrad Banská Bystrica - zmena predpisu, ktorou bola povolená obnova lesa v 

blízkosti sídliska na Dúžavskej ceste 

Poľovníci – hlásia krádeže dreva 

Rómovia – čistenie Mestských lesov od odpadu a zvyškov po ťažbe  

Výzvy do budúcnosti: 

Kurinec - Zelená voda - je prímestská rekreačná oblasť vzdialená 5 km od Rimavskej Soboty. 

Rekreačná oblasť je vybudovaná okolo vodnej nádrže Kurinec - Zelená voda, na báze vodnej 

plochy 22 ha. Na pravom brehu vodnej nádrže sa rozprestiera Národná prírodná rezervácia 

Kurinecká dubina.  



LES KORP s.r.o. – spoločnosť tu v budúcnosti plánuje vybudovanie náučných chodníkov a 

cyklistických trás v okolitých lesoch. Taktiež chce dosiahnuť prekategorizovanie týchto 

porastov na lesy osobitého určenia kategórie „c“, prímestské a ďalšie lesy s významnou 

zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou. 

Mesto Rimavská Sobota – v roku 2002 získalo mesto grant 2 655 514 € na projekt výstavby 

inžinierskych sietí a základnej infraštruktúry v areáli RO Kurinec z predvstupových fondov 

PHARE. Mesto projekt úspešne dokončilo. V roku 2005 mesto dostalo ďalší grant zo 

štrukturálnych fondov 643 298 € na výstavbu športového areálu. Víziou do budúcnosti je 

pritiahnuť investorov na vybudovanie ďalších rekreačných zariadení, či aquaparku 

v prepojení na okolité lesné porasty. 

Výsledky a prínosy: 

Spolupráca všetkých zúčastnených strán priniesla mnohé pozitíva, ako napríklad zlepšenie 

komunikácie medzi organizáciami a Rómami, hľadanie spoločného riešenia problémov, ale 

tiež adekvátna hodnota nájmu za lesné pozemky a zhodnocovanie majetku mesta.   


