MEMORANDUM
o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
uzavreté medzi:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Zastúpené: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ
(ďalej len „LESY SR“)
Združenie podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenskej
republiky
Sídlo: 913 04 Chocholná – Velčice 530
IČO: 42149266
Zastúpené: Ing. Jozef Hano
(ďalej len „Združenie“)
ďalej aj spoločne „strany“ alebo „strana“
Článok 1
1. Strany uzatvárajú toto Memorandum za účelom dosiahnutia spolupráce v oblasti
lesného hospodárstva.
Článok 2
1. LESY SR si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve, majú
záujem na zlepšení situácie v ťažbovom procese a budú aj naďalej vyvíjať úsilie na
prijatie opatrení, ktoré budú predchádzať využívaniu zastaraných technológii
a pracovných postupov, neistote dodávateľských subjektov vo vzťahu k rozsahu
dodávaných prác a služieb, prispejú k vytvoreniu podmienok pre obnovu strojového
parku, k optimálnemu rozsahu dodávateľských subjektov, k objektívnemu zhodnoteniu
a kontrole rozsahu a kvality dodaných prác a služieb, k vytváraniu trvalo udržateľného
rozsahu pracovných miest v lesnom hospodárstve, k zvýšeniu odbornosti a kvalifikácie
pracovníkov v lesnom hospodárstve, k stabilizácii ekonomických vzťahov medzi
LESMI SR a dodávateľskými subjektami a medzi dodávateľmi navzájom, smerujúcimi
k spravodlivému zaobchádzaniu s jednotlivými dodávateľmi, k sprehľadneniu vzťahov
medzi LESMI SR a dodávateľmi, k eliminácii rizika nezaplatenia spravodlivej odmeny
za dodané práce a služby, k zavedeniu uznávaných a uplatňovaných certifikačných
schém a auditov za účelom optimalizácie celého výrobného procesu v lesnom
hospodárstve (napr. ochrana životného prostredia, dohľad nad správnym
obhospodarovaním lesa, dohľad nad kvalitou dodávaných prác a služieb), ako aj
k stabilizácii podnikateľského prostredia v lesnom hospodárstve.
2. Združenie má záujem na zlepšení situácie v ťažbovom procese, preto umožní vstup
LESOV SR do zmluvných vzťahov za účelom kontroly dodržiavania dohodnutých
pravidiel, bude vyvíjať úsilie na modernizáciu zariadení a technológii využívaných
v ťažbovom procese, bude dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky, právne predpisy
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týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia, ako aj všetkých oblastí
súvisiacich s ich činnosťou.
Článok 3
1. Spolupráca v rámci tohto Memoranda medzi stranami má zabezpečiť najmä:
a)
b)
c)
d)

stabilizáciu ekonomických vzťahov dodávateľov prác
garanciu dlhodobého zabezpečenia prác dodávateľom
predpoklad investovania do nových progresívnych a ekologických technológií
zlepšenie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany
životného prostredia
Článok 4

1. Strany sa dohodli na rámcových okruhoch podmienok verejného obstarávania ťažbovej
činnosti na obdobie 2019 – 2022:
a) Verejné obstarávanie bude realizované odštepnými závodmi LESOV SR.
b) Predpokladá sa jeden víťazný dodávateľ na výrobný celok o rozlohe maximálne
jednej lesnej správy tak, aby daný dodávateľ bol personálne a technicky spôsobilý
zabezpečiť komplexnú ťažbovú činnosť pre aspoň jeden výrobný celok. Minimálny
výrobný celok je objem 7 000 m3 ťažby a približovania dreva na odvoznom mieste
za 1 kalendárny rok, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska.
c) Rámcová dohoda bude uzatvorená na dobu 48 mesiacov s jedným dodávateľom
ťažbových prác tak, aby dodávateľ mal garanciu práce na celé obdobie platnosti
zmluvného vzťahu bez potreby ďalšieho a dodatočného súťaženia. Dlhodobý
zmluvný vzťah bude garantovať aj možnosť čerpania úverov a iných podpôr na
obnovu technologického parku dodávateľa.
d) Primeraná zábezpeka vyplývajúca z procesu verejného obstarávania. Podmienkou
uzatvorenia rámcovej zmluvy s dodávateľom prác je poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú na majetku objednávateľa prác počas platnosti rámcovej zmluvy.

Článok 5
1. Toto Memorandum sa uzatvára do 31. 12. 2018 a bude automaticky predlžované
o 1 ročné obdobie, ak žiadna zo strán neoznámi druhej strane v písomnej forme svoj
úmysel zmeniť alebo zrušiť toto Memorandum najneskôr 14 dní pred dátumom
ukončenia jeho platnosti.
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Článok 6
1. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov prijatých
oboma stranami.
2. Toto Memorandum nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
3. Memorandum je vyhotovené v 2 rovnopisoch. Každá strana obdrží jeden rovnopis
Memoranda.
4. Strany prehlasujú, že si Memorandum riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a toto
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito
a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok.

V Banskej Bystrici, dňa 24.7.2018
Združenie:

LESY SR:

.........................................................
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

...................................................................
Ing. Jozef Hano
predseda
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