
                 LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica

AUKČNÝ PORIADOK PRE KONANIE ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ 
DREVA V     ROKU 2011  

Článok 1
Preambula 

Elektronické  aukcie  dreva  sú  transparentný  spôsob  predaja  dreva  s cieľom voľného  prístupu 
k ponúkanému  objemu  drevnej  suroviny  zo  strany  spracovateľských  subjektov.  LESY 
Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica (LESY SR, š.p.), vyčlenil pre tento spôsob predaja 
formou otvorenej aukcie limitované množstvo sortimentov surového dreva z plánovanej ťažby, 
ktoré bude postupne dodávané v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Elektronické aukcie dreva (ďalej EAD) budú realizované podľa potrieb LSR, š.p., v štvrťročných 
mesačných, alebo týždenných intervaloch, po zverejnení v celoslovenských printových médiách 
a na internetovej stránke LSR, š.p. 

Článok 2
Účastníci elektronických aukcií dreva 

Do EAD sa môžu zapojiť fyzické osoby s oprávnením na podnikanie a právnické osoby, obe 
po zaplatení  trvalej  aukčnej  zábezpeky  a splnení  ostatných  podmienok  uvedených  v tomto 
aukčnom poriadku. 
Aukčný  poriadok  určuje  podmienky  konania  elektronických  aukcií  dreva  a je  záväzný  pre 
každého  účastníka  EAD  a to  okamihom  splnenia  všetkých  podmienok  ustanovených  týmto 
aukčným poriadkom.

Článok 3
Registrácia účastníkov na portáli a     podmienky aktívnej účasti v     EAD    

Záujemca  o účasť  v  EAD  sa  registruje  do  databázy  EAD,  prostredníctvom  registračného 
formulára  zverejneného  na  aukčnom portáli  „e–wood.sk“.   O úspešnej  registrácii  je  účastník 
informovaný  prostredníctvom  emailu. Takto  registrovaný  účastník  je  oprávnený  len  na 
prehliadanie  jednotlivých  položiek  menu  stránky  aukčného  portálu,  vrátane  zoznamu 
plánovaných aukcií. 
Podmienkou  aktivácie  registrovaného  záujemcu  je  ďalej  písomné  vyjadrenie  súhlasu 
s podmienkami uvedenými v tomto aukčnom poriadku osobou na to oprávnenou ( fyzická osoba 
podnikateľ podpíše osobne a za právnickú osobu podpíše štatutárny orgán ). Záujemca spolu so 



súhlasom predkladá (posiela) do podateľne generálneho riaditeľstva LSR š.p., na adresu LESY 
Slovenskej republiky, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, s viditeľným označením „ EAD“ 
fotokópiu živnostenského, alebo obchodného registra. Záujemca sa zaväzuje, že všetky zmeny 
v živnostenskom  a obchodnom  registri  bude  oznamovať  LESY  SR,  š.p.,-  odboru  obchodu 
a logistiky GR.
Vzor súhlasu s aukčným poriadkom tvorí prílohu tohto poriadku .
Aktiváciu registrovaného záujemcu  ( záujemcu o nákup drevnej hmoty) vykoná administrátor 
EAD  na  generálnom  riaditeľstve  LSR,  š.p.,  po  splnení  všetkých  podmienok  vyplývajúcich 
z tohto aukčného poriadku. Všetky podmienky pre vykonanie aktivácie registrovaného záujemcu 
musia byť splnené najneskôr 3 pracovné dni pred konaním konkrétnej EAD.  
Uhradená  trvalá zábezpeka a súhlas s týmto aukčným poriadkom oprávňuje  záujemcu o aukčný 
predaj  zúčastniť  sa  všetkých  elektronických  aukcií  organizovaných  LESY  SR,  š.p.  Banská 
Bystrica,  ak  v čase  konania  aukcie  spĺňa  ostatné  podmienky  ustanovené  týmto  aukčným 
poriadkom. 
Výška trvalej  zábezpeky elektronického aukčného predaja dreva je stanovená vo výške 1 000 €. 
Aktiváciu  záujemcu  o obchodovanie  na  elektronickom aukčnom portáli  „e-wood.sk“,  možno 
vykonať až po pripísaní uvedenej trvalej zábezpeky na účet LESY SR, š.p., č. 1939223658/0200 
(VS  –  uviesť  IČO  záujemcu  a do  doplňujúcich  údajov  pri  fyzickej  osobe  uviesť  meno 
a priezvisko a pri právnickej osobe obchodné meno).  
Vrátenie trvalej zábezpeky je možné ak kupujúci o ňu požiada písomne a súčasne nedošlo ku 
skutočnosti  oprávňujúcej   LESY  SR,  š.p.  ponechať  si  predmetnú  zábezpeku  (  prepadnutie 
v prípade neuzatvorenia zmluvy). V žiadosti uvedie číslo účtu na ktorý je potrebné zábezpeku 
vrátiť.
Aktívny prístup  bude odmietnutý zaregistrovaným účastníkom EAD: 
- ktorí mali záväzky po lehote splatnosti voči LESY SR, š.p., 2 pracovné dni pred začiatkom 

konania EAD,  
- ktorí boli vyradení z databázy EAD z dôvodu, že prestali spĺňať podmienky vyžadované týmto 
aukčným poriadkom (napr.,  ktorým zábezpeka  prepadla  a nebola  opätovne uhradená,  ktorým 
bola zábezpeka vrátená). Účastník bude priamo na portáli (Profil účastníka/Podmienky účasti ), 
oboznámený  so  splnením  (nesplnením)  podmienok tohto  aukčného  poriadku.  Pri  splnení 
všetkých podmienok, administrátor udelí súhlas účastníkovi s účasťou v EAD. 

Článok 4
Predmet elektronických aukcií dreva 

Predmetom  elektronických  aukcií  je  limitovaný  objem  drevnej  hmoty  -   jednotlivých 
sortimentov, v členení podľa kvalitatívnych tried a rozmerov ( dĺžka, hrúbka ), členených podľa 
organizačných jednotiek LSR, š.p., Banská Bystrica.
Celkový  objem  drevnej  hmoty  obchodovaný  prostredníctvom  EAD  je  zložený  z podielov  - 
objemov  jednotlivých  odštepných  závodov,  vyrábaných  a dodávaných  v zmysle  následne 
uzatvorených kúpnych zmlúv
Množstvo drevnej hmoty pre jednotlivé aukcie bude zverejňované vždy pred konaním EAD na 
internetovej stránke LESY SR, š.p.. 

Článok 5 
Zverejnenie elektronických aukcií dreva na portáli e-wood.sk 

Obsahom zverejnenia elektronickej aukcie dreva je :
-   číslo EAD,
-   odštepný závod,



-   drevina, sortiment a kvalita,
-   ponúkaný objem,
-   minimálny zmluvný objem,
-   vyvolávacia cena,
-   začiatok a koniec aukcie,  
-   podrobný popis ponúkaného dreva,
-   ďalšie dôležité informácie.

Článok 6
Technická špecifikácia 

Predaj  dreva  je  realizovaný  v cenách  €/m³  bez  DPH,  za  sortimenty  dodávané  v zmysle 
Technických podmienok pre  dodávky ihličnatého  a listnatého  dreva v š.p.,  LESY Slovenskej 
republiky,  platné  od  1.2.2009,  ktoré  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  LSR,  š.p., 
a v prípadoch na ktoré sa vyššie uvedené technické podmienky nevzťahujú podľa STN 480055 
a STN 480056 z roku 2007, resp. drevná štiepka v zmysle STN 480057 a STN 480058. 
 

Článok 7
Ceny pre predaj cez EAD

Vyvolávacia  cena  je  cenou   minimálnou  a stanoví  ju  LESY SR,  š.p.  Ceny  pre  elektronické 
aukcie ktorých predmetom je viac ako jedna kvalitatívna trieda a hrúbkový stupeň sa stanovujú 
na položku priamo, alebo prostredníctvom cenových koeficientov. 
Víťazom elektronickej aukcie drevnej hmoty je účastník EAD, ktorý podal  najlepšiu cenovú 
ponuku, pričom, ak víťaz nedal ponuku na celé množstvo ponúkaného sortimentu, tak víťazom 
pre zostávajúce množstvo je účastník EAD, ktorý podal druhú najvyššiu cenovú ponuku a ak 
ani tento účastník nedal ponuku na celé ostávajúce množstvo dreva v EAD, tak sa postupuje 
obdobne, až do vypredania ponúkaného sortimentu.

Článok 8
Priebeh EAD

V prípade  podania návrhu a prijatia rovnakej ceny, rozhoduje termín jej ohlásenia ( vyhráva 
ponuka ohlásená skôr ). 
Interval prípadného predĺženia EAD určí administrátor (napr. pri podaní ponuky  v priebehu 60 
sek. pred ukončením EAD sa čas trvania automaticky predlžuje o ďalších 60 sek. od podania 
tejto ponuky). . 
Účastník aukcie môže podať ľubovoľný počet ponúk v rámci jednej aukcie.
Každý  účastník  aukcie  vyplní  požadované   údaje  –  požadovaný  objem  a ponúkanú  cenu. 
Minimálny zmluvný objem surového dreva na ktorý môže byť uzatvorená kúpna zmluva, určí 
administrátor pre jednotlivé aukcie samostatne. 
Objem  surového  dreva  požadovaný  záujemcom  môže  byť  rovný,  alebo  nižší,  ponúkanému 
objemu v konkrétnej EAD.
V prípade, že záujemca získa v EAD objem nižší ako 50% ním požadovaného objemu, môže 
z EAD odstúpiť bez uplatnenia sankcie (prepadnutie trvalej  zábezpeky v prospech LESY SR, 
š.p.). Úspešní účastníci EAD sú povinní uzatvoriť kúpnu zmluvu s LSR, š.p.,  do 7 pracovných 
dní  od  oznámenia  výsledku  EAD,  s   rozväzovacou  podmienkou,  ktorou je  zrušenie  aukcie 
LESY SR, š.p., ak bola do 24 hodín od skončenia EAD doručená sťažnosť podľa článku 10 tohto 
aukčného poriadku a tejto sťažnosti bolo vyhovené.



Uzatvorenie KZ bude zabezpečené z nasledovných úrovní: 

 generálne riaditeľstvo –  v prípade, že víťaz EAD vydraží  drevo z dvoch
                                                                  a viac OZ v minimálnom objeme 1000 m3, 
                                                              -   v prípade, že víťaz EAD je zákazníkom s  už 
                                                                  uzatvorenou zmluvou z úrovne GR, 

 v ostatných prípadoch sa KZ budú uzatvárať  na  úrovni  OZ (  so všetkými 
náležitosťami, ktoré sú stanovené pre uzatvorenie KZ pri EAD). 

Neuzavretie   zmluvy  v stanovenej  lehote  má za  následok zánik  povinnosti   LESY SR,  š.p., 
uzatvoriť  zmluvu  s víťazom  (úspešnými  účastníkmi)  EAD,  pričom  v prospech  LSR,  š.p., 
prepadá celá zložená aukčná zábezpeka a účastníkovi (účastníkom) zaniká nárok na jej vrátenie.
Účastník, ktorý:

a) neuzatvorí zmluvu, 
b) alebo, neodoberie drevo na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy,

nebude sa môcť zúčastniť ďalších v 2 nasledujúcich kolách EAD.
Účastníci  aukcie  berú  na  vedomie,  že  LESY  SR,  š.p.,  ako  predávajúci  má  za  povinnosť 
zabezpečiť  v kúpnych  zmluvách  dohodu  na  platbu  vopred  (bez  garancií),  respektíve 
zabezpečenie platieb uznanými spôsobmi ich garancie (lehota splatnosti 30 dní).
Podrobnosti celého priebehu EAD budú zverejnené v  na portáli „e-wood.sk“. 

Článok 9
Riešenie sťažností 

Sťažnosti na konanie aukcie je možné doručiť  v lehote do 24 hodín od času skončenia aukcie. 
v podateľni generálneho riaditeľstva LSR š.p., s viditeľným označením „ EAD - SŤAŽNOSŤ“, 
alebo elektronickou formou. V prípade, že koniec lehoty na doručenie  sťažnosti pripadá na deň 
pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, je dňom lehoty doručenia  považovaný najbližší 
pracovný  deň.  Sťažnosť  môže  byť  doručená   priamo  v podateľni  generálneho  riaditeľstva 
LESY SR, š.p., resp. elektronickou formou ako skenovaný dokument na adresu administrátora 
a to tak, aby bola v stanovenej lehote doručená. V sťažnosti musí byť uvedené:

a) číslo aukcie, 
b) názov firmy a IČO, 

              c)   opis porušenia zásad aukčného poriadku EAD, 
               d)   podpis osoby  s čitateľne uvedeným menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá 
je oprávnená konať v mene sťažovateľa. 
Sťažnosť, ktorá nebude podaná v lehote resp. bude neúplná, nebude bratá v úvahu. Oprávnená 
sťažnosť sa viaže na zrušenie platnosti celej aukcie, alebo jej časti. Informácia o zrušení aukcie 
bude uvedená na portáli „e-wood.sk.“. 
Rozhodnutie generálneho riaditeľa LESY SR š.p., Banská Bystrica, je vo veci sťažnosti konečné.

Článok 10
Ostatné ustanovenia

LESY  SR,  š.p.,  nezodpovedajú  za  zneužitie  prístupového  hesla  a prípadné  chybne  podané 
ponuky.



LESY SR, š.p.,  nezodpovedajú  za chyby programu užívateľa,  za zlyhanie  jeho počítačového 
systému, alebo telekomunikačnej siete. 

Článok 11
Záverečné ustanovenia

LESY SR, š.p., si vyhradzujú právo zrušenia celej aukcie v odôvodnených prípadoch(napr. pri 
neúčasti  záujemcov  na  EAD,  výskyte  kalamít  väčšieho  rozsahu,  ...).  LESY  SR,  š.p.,  si 
vyhradzujú právo v odôvodnených prípadoch meniť tento aukčný poriadok, pre tú ktorú aukciu 
určiť odchýlne podmienky pre konkrétnu aukciu, určiť ďalšie podmienky pre tú ktorú aukciu, 
ktoré neurčuje tento aukčný poriadok.
Prípadné spory budú riešené podľa Slovenského práva ako práva rozhodného. 
Zmeny aukčného poriadku budú zverejnené pred vyhlásením EAD  a účastníci  budú o týchto 
zmenách informovaní 7 pracovných dní pred uskutočnením EAD. S uvedenými zmenami musí 
každý registrovaný účastník vyjadriť súhlas. 

Zoznam príloh:
1. Súhlas s aukčným poriadkom.
2. Vzor kúpnej zmluvy.
3. Manuál k EAD. 


