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2 Podpis Menoranda o spolupráci

 Rokovania s profesnými združeniami podnikateľov v LH

 24. júla 2018 podpis Memoranda o spolupráci v oblasti lesného 
hospodárstva medzi LESMI SR š. p. a Združením podnikateľov 

a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenskej 

republiky



Ťažbová činnosť

 ťažba dreva

 približovanie dreva

manipulácia s drevnou hmotou na odvoznom mieste
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Zabezpečenie ťažbovej činnosti4

Súčasný stav Nový stav

• Súťaž na obdobie jedného roku

• Verejné obstarávanie podľa výrobných 

celkov (maximálne 2 lesné správy)

• Rámcové dohody (1633) + minisúťaže

• Celkový počet dodávateľov 555 (cca 25 

dodávateľov/odštepný závod)

• Podmienky účasti – dostatok strojného 

a animálneho vybavenia

• Súťaž na celý objem ťažobnej činnosti na 

4 roky (spustenie verejných obstarávaní -

začiatok nového systéme od 1.1.2019)

• Jeden víťazný dodávateľ na výrobný 

celok o rozlohe maximálne jednej lesnej 

správy

• Minimálny objem ťažby a približovania 

dreva na odvoznom mieste za 1

kalendárny rok, vrátane poťažbovej

úpravy pracoviska je 7000 m3 na výrobný 

celok 

• Podmienky účasti – dostatok strojného 

a animálneho vybavenia

• Uchádzač stanoví pre každý druh ťažby 

dreva ponuku na 1 m³



Čo očakávame5

Súčasný stav Nový stav

• Neistota dodávateľov (rámcová zmluva, 

avšak bez istoty úspechu v minisúťaži)

• Zastaranosť techniky 

• Absencia podmienok pre obnovu strojového 

parku 

• Stabilita prác pre dodávateľa na dlhšie 

obdobie (4 roky)

• Predpoklad investovania do nových 

progresívnych a ekologických technológií

• Vyššia efektívnosť a včasnosť dodávok 

s novými technológiami

• Zmluvy na väčšie celky predstavujú vyššie 

obraty a istotu návratu investícií



Čo očakávame6

Súčasný stav Nový stav

• Znížená schopnosť vytvárať trvalé pracovné 

miesta

• Drobní kontraktori

• nedostatok financií na zavádzanie novej 

techniky do ťažbovej činnosti

• nedostatok financií na zavádzanie 

inovácií v IT technológiách 

• Stabilita prác pre dodávateľa na dlhšie 

obdobie (4 roky), čo vytvorí podmienky 

pre udržanie a tvorbu nových pracovných 

miest

• Garancia dlhodobého zadávania prác 

konečným dodávateľom

• Garancia zaplatenia spravodlivej odmeny 

konečnému dodávateľovi 

• Garancia spravodlivého zaobchádzania


