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CENNÍK SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNÍK PLATNÝ: OD 20.01.2023 do odvolania  

 

 



1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
a. Ceny uvedené v tomto cenníku platia pre predaj vybraných sortimentov surového dreva 

a vybraných drevín vyrobených podľa „Technických podmienok dodávok ihličnatého 
a listnatého dreva v š.p. LESY SR, platných od 01.01.2012“.  

b. Ceny sú stanovené v € za 1 m3 surového dreva bez kôry, vyrobeného a meraného v kôre v 
parite EXW miesto predaja bez naloženia na dopravný prostriedok. Miesto predaja je miesto 
určené na expedíciu dreva (určené odvozné miesto). Dopravné náklady z OM po sklad 
odberateľa hradí odberateľ. 

c. Ceny sortimentov I. – III. triedy akosti sú stanovené podľa hrúbkových stupňov (HS). Výrezy 
sú do HS zaradené na základe stredovej hrúbky výrezov meraných v kôre. 

d. V zmluvách je možné dohodnúť aj iné technické podmienky a stanoviť im zodpovedajúce 
ceny. 

e. V prípade predaja surových kmeňov sa cena vypočíta na základe predávajúcim 
stanoveného podielu jednotlivých tried akosti a cenníka jednotlivých tried akosti. 

2. PRIRÁŽKY A ZRÁŽKY 

Pri požiadavkách zákazníka odlišných od „Technických podmienok dodávok ihličnatého a listnatého dreva 
v š.p. LESY SR, platných od 01.01.2012“ sa k cenám účtujú nasledovné prirážky a zrážky:  

a. PRIRÁŽKY 

P1.Výrezy I. a II. triedy akosti 

Pri individuálnom výbere odenkových výrezov, resp. výbere rozmerov podľa požiadaviek odberateľa sa 
zvyšuje cenníková cena o prirážku: 10 % 

P2.Výrezy I;-II.;III. triedy akosti 

Pri objednávke menovitých rozmerov zvyšujú sa cenníkové ceny o prirážku: 

jeden rozmer: 5 % (dĺžka alebo hrúbka) 

dva rozmery: 10 % (dĺžka aj hrúbka) 

P3. Pri požadovanom výbere len jednej akosti ( III.A; III.B; III.C, III.D trieda akosti):  

prirážka 10 %  

b. ZRÁŽKY 

Z1.Výrezy II. a III. triedy akosti 

Ak odberateľ bude pri dodávke akceptovať určité kvalitatívne znaky nižšie ako uvádzajú Technické 
podmienky dodávok ihličnatého a listnatého dreva v š.p. LESY SR, upraví sa cena o zrážku za vady dreva ( 
hniloba, krivosť, hrčatosť, točitosť, trhliny ) do celkovej sumárnej výšky 10% 

 

 

Ing. Tomáš Dražil, PhD. 

Riaditeľ S-NP Slovenský raj  



 



 



 


