
  

                                         Zákazkový list                           Príloha č. 3 
pre práce v ťažbovej činnosti 

Vykonávateľ práce – dodávateľ 
Číslo zmluvy:        Číslo dodatku:       Číslo objednávky:       
Evid. číslo a meno dodávateľa:        

Objednávateľ práce 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,               OZ:        
LS:         LO:            

Špecifiká ochrany prírody    Územia NATURA 2000  biotop EV,NV   vtáčie územie   stupeň ochrany prírody 1,  2,  3,  4,  5 
 stromy ponechané na dožitie ks: Ihl:     List:      hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks:     iné významné miesta ochrany prírody 

Dôležité obmedzenia:       
       

      

Miesta výkonu práce  JPRL:              OM:       

Priebežná kontrola 

dátum: ..................... podpis ..............................zistenie ........................................................................................................... 

dátum: ..................... podpis ..............................zistenie ........................................................................................................... 

dátum: ..................... podpis ..............................zistenie ........................................................................................................... 

dátum: ..................... podpis ..............................zistenie ........................................................................................................... 

dátum: ..................... podpis ..............................zistenie ........................................................................................................... 

Technológie pre vykonanie prác 
Ťažba dreva:  JMP  viacoperačný stroj       
počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „ Súhlase na ťažbu“  

 kmene mimoriadnej kvality   -  množstvo v m3:         ,   počet ks:     
Sústreďovanie dreva:  stromová  surové kmene  krátené kmene  výrezy  ostatné (do 3 m) 
Manipulácia:    surové kmene  krátené kmene  výrezy  ostatné (do 3 m)  iné:      
Kvalitatívne požiadavky 

 prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do      %        ks  prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia  do       % 
 ošetrenie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín  prípustná hĺbka koľají: do  30 cm  
 odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest  použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím) 
 vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh  vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom  

Iné:       

Charakteristika porastu  
Pôdne pomery:  únosná pôda  neúnosná pôda  terénne prekážky     priemerný sklon pre ťažbu     %,   pre približovanie     % 
Vegetácia:  etážový porast   prízemná vegetácia  tŕnitý podrast    prirodzené zmladenie 
Vody:   trvalé vodné zdroje  strže a výmole       podmáčané stanovištia           ochranné pásmo   1.st.,  2.st.,  3.st.  
Miesto osobitného významu:     historická pamiatka  miestne významné miesto   turisticky významné miesto   
 iné:       

BOZP 
Tiesňové volania:  112,  Najbližšia nemocnica:              Najbližší telefón (miesto):       
Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)       

 použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov  pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste    
 stanovenie dorozumievacích signálov  zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia  turistický chodník 
 signál mobilnej siete  výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývratov  líniové stavby, budovy 
 spracovanie sústredenej kalamity  možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov  použitie výstražných značiek 
 spracovanie rozptýlenej kalamity  poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky 

Názov a druh použitej chemickej látky:        
Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:       
Iné:       
Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ 
možné riziko – pravdepodobnosť vzniku  poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné 
identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol. 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
      
      
      
      
      
      
      
      



1  v prípade zamestnávania iných osôb, prípadne dodávateľov  doložiť potvrdenie „P Mop G 003-03 - časť Potvrdenie“ 

 
 
 
 
 

 

Ostatné dojednania 
Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu prác uvedené v tomto protokole zhotoviteľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na 
dobu jeho vykonania za podmienok  stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.  

Svojim podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem 
vykonávať činnosť v zmysle zmluvy. Rozsah poskytnutých informácii je v súlade s § 6, odst. 4 zák. 124/2006 Z. z. a § 7 
ods. 8 písm. a) až c) a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi. Potrebné informácie 
poskytnem svojím zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskoršie pred nástupom na uvedené pracovisko1. 
Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska. 
Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko 
informuje vedúceho pracovnej skupiny. 

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy. 

Termín začatia prác:        Dohodnutý termín ukončenia prác:       
 

 
Dátum odovzdania pracoviska:                    Objednávateľ: ....................................    Dodávateľ: .................................... 
 
Prevzatie prác a pracoviska:                                 Dátum ukončenia prác:         

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek                                                              splnenie požiadaviek: áno  čiastočne  nie 
- dodržanie stanovených termínov    
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác    
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prirodz. zmladenia, ošetrenie poškodených stromov    
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP    
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifík    
- vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh    
- splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov    
UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU       %  

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so 
sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom. 

 
 

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES  
(náčrtok JPRL  a ťažbovo – obnovného postupu)  

MIERKA  

            smer stínky                                 postup stínky                              
prerušenie približ. trasy 
 približovanie – operácia s nákladom (nad 


