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Systém náležitej starostlivosti - upozornenie.
Dňa 1. júla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov
z dreva na vnútorný trh (ďalej zákon o dreve). Tento zákon upravuje práva a povinnosti
hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, práva
a povinnosti obchodníka, práva a povinnosti prepravcu dreva a výrobkov z dreva, povinnosti
monitorovacej organizácie, pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti uvádzania dreva
a výrobkov z dreva na vnútorná trh, priestupky a iné správne delikty v oblasti uvádzania dreva
a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona hospodársky subjekt, ktorý uvádza drevo a výrobky
z dreva na vnútorný trh, je povinný uplatňovať systém náležitej starostlivosti, ktorý sa
vyhotovuje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe pred uvedením dreva a výrobkov
z dreva na vnútorný trh. Hospodársky subjekt je povinný viesť a pravidelne vyhodnocovať
systém náležitej starostlivosti
Hospodársky subjekt je povinný uplatňovať systém náležitej starostlivosti pri výrube drevín
rastúcich v lese aj mimo lesa.
Pre vypracovanie systému náležitej starostlivosti môže hospodársky subjekt využiť internet
link:
https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-94,
systém náležitej
starostlivosti.
Fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých je podľa § 67 ods. 2 zákona č. 326/2005
Z.z. o lesoch v z.n.p. viac ako 50, OÚ Čadca, PLO upozornenie doručuje verejnou vyhláškou
podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - bude zverejnené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli OÚ Čadca, PLO v písomnej forme, aj na internete. Súčasne bude táto písomnosť
zverejnená v jednotlivých obciach okresu Čadca a mestách Čadca, Turzovka, Krásno nad
Kysucou obvyklým spôsobom.
VYVESENÉ DŇA: ....................................... ZVESENÉ DŇA: ...........................................
..........................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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Systém náležitej starostlivosti (DDS)
Hospodársky subjekt: Urbárske a pasienkové spoločenstvo – pozem. spol.
..........................................
IČO: 0012345
Evidovaný na: Okresnom úrade ............................................
Pod číslom: vložka č. ........................
Zodpovedná osoba: ............
funkcia : predseda – osoba oprávnená konať za pozem. spol.
1. Opatrenia a postupy zabezpečujúce prístup k informáciám, ktoré sa týkajú dreva
a drevárskych výrobkov uvádzaných hospodárskym subjektom na trh :
Hospodársky subjekt obhospodaruje:
Lesné pozemky v: LC ................... o výmere 172,89 ha
Na základe : vlastníctva - k.ú. ......... LV 1169, k.ú. ......... LV 858,859,889, 890,1002,1003,
1004, 1005,1008,1009,1261,1925
Ktoré sú zariadené v: PSL platnom pre roky platnosti 2016 - 2025 schváleným rozhodnutím
OÚ OOP Banská Bystrica č. OU-BB-OOP4-2016/023924 z 29.9.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 31.10.2016.
Činnosť odborného lesného hospodára vykonáva: ............................. bytom:
............................................................
Na základe: dohody o vykonaní práce
Od : 1.1.2016
1.1. Ťažba dreva
Ťažba sa vykonáva na základe platného PSL v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby
dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v znení neskorších
predpisov a vyhláškou č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.
Ťažba dreva sa vykonáva len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu
odborného lesného hospodára (§§ 23,47,48 zákona č.326/2005 Z.z.).
Pri pôsobení biotických a abiotických škodlivých činiteľoch je vykonávaná náhodná
ťažba a na základe rozhodnutí o vyňatí, alebo obmedzení využívania, alebo uplatňovaní
výnimiek podľa § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z.z. mimoriadna ťažba dreva.
Objem náhodnej aj mimoriadnej ťažby dreva sa započítava do celkového predpísaného
objemu ťažby predpísaného v PSL, ktorý je neprekročiteľný.
Ťažbu dreva realizuje Urbárske a pasienkové spoločenstvo, pozem. spol dodávateľsky
a dokladuje dokladmi preukazujúcimi legálnosť vykonania ťažby.
Prílohy: PSL platný pre roky platnosti 2016-2025
Súhlasy na ťažbu dreva
Dohody o vykonaní prác
1.2. Zisťovanie objemu dreva

Objem úmyselnej ťažby dreva je predpísaný v PSL na obdobie platnosti PSL a môže
byť zmenený podľa úpravy plánu vykonaného OLH alebo podľa zmeny PSL na základe
rozhodnutia OŠSLH.
Ťažbu v porastoch s vekom nad 50 rokov pred jej realizáciou OLH vyznačí
v teréne, zaeviduje v evidencii vyznačených stromov určených na výrub a následne vykoná
výpočet objemu dreva určeného na ťažbu.
Objem dreva v porastoch s vekom do 50 rokov určeného na ťažbu sa určí podľa
hospodárskych opatrení určených programom starostlivosti o lesy alebo na základe úpravy
PSL (§ 2 vyhlášky č. 232/2006 Z.z.).
Objem dreva po realizácii ťažby dreva sa určí:
a) podľa STN 48 0007 alebo STN 48 0009 / Z3 pri jednotlivých výrezoch;
b) v priestorových mierach pri dreve ukladanom v dopravných prostriedkoch v rovnakých
(štandardných) dĺžkach, prípadne v rovnaniach;
Drevo merajú po priblížení na odvozné miesto pracovníci vykonávajúci ťažbu a približovanie
dreva. Pri meraní sú vyhotovované číselníky na dlhé drevo.
Spôsob určenia objemu dohodnú vopred dodávateľ s odberateľom v zmluve.
Prílohy: Podľa vyhlášky č.232/2006 Z.z.- evidencie stromov určených na ťažbu s výpočtami
objemov dreva určeného na ťažbu
Číselníky na dlhé drevo
1.3. Odvoz dreva
Pri odvoze vyťaženého dreva sú vystavované doklady o pôvode dreva a drevo na
dopravnom prostriedku je označené najmenej jednou ciachou (§ 24 zákona č. 326/2005 Z.z.,
§§ 5 a 6 vyhlášky č.232/2006 Z.z.).
Prílohy: Doklady o pôvode prepravovaného alebo uskladneného dreva podľa zákona
č.326/2005 Z.z. a vyhlášky č.232/2006 Z.z.
1.4. Evidencia vyťaženého dreva
Všetko vyťažené drevo je zaevidované prostredníctvom odborného lesného hospodára
v LHE na porastových kartách vedených v písomnej forme a každoročne sú vyhotovované
ročné evidencie výkonov v lesných porastoch, ktoré sú predkladané do 60 dní po ukončení
kalendárneho roka Národnému lesníckemu centru ako právnickej osobe zriadenej
ministerstvom na spracovanie v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva (§ 44 zákona č. 326/2005 Z.z., vyhláška č. 297/2011 Z.z. o lesnej
hospodárskej evidencii).
Prílohy: Porastové karty
Ročné evidencie výkonov v lesných porastoch
Dodacie listy, faktúry.
2. Postupy, ktoré umožňujú analyzovať a hodnotiť riziko uvedenia na trh nelegálne
vyťaženého dreva alebo výrobkov získaných z takéhoto dreva
Urbárske a pasienkové spoločenstvo, pozem. spol analyzuje a posudzuje riziko
uvedenie nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov z tohto dreva na trh v súlade
s „nariadením o dreve“ článok 6 ods. 1 písm. b) podľa nasledujúcich kritérií:

2.1. Zaistenie súladu s uplatniteľnými právnymi predpismi
Činnosti, pri ktorých by mohlo vzniknúť riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého
„dreva“ sú nasledujúce:
Nebezpečenstvo uvedenia nelegálne vyťaženého dreva na vnútorný trh, ktoré by
hospodársky subjekt Urbárske a pasienkové spoločenstvo , pozem. spol. vyťažil v rozpore
s právnymi predpismi je zanedbateľné nakoľko:
A) Ťažba dreva
vyťažená hospodárskym
subjektom Urbárskym a pasienkovým
spoločenstvom, pozem. spol. je realizovaná v súlade s PSL platným pre roky platnosti 2016 2025 a platnou legislatívou na úseku lesného hospodárstva– zákona č. 326/2005 Z.z.,
vyhlášky č. 232/2006 Z.z., vyhlášky č. 453/2006 Z.z..
B) Subjekt úmyselnými ťažbami neprekračuje celkovú výšku ťažieb určenú v PSL ani objem
ťažby predpísaný v jednotlivých porastoch s vekom nad 50 rokov o viac ako 15 %.
2.2. Rozšírenosť nelegálnej ťažby dreva špecifického druhu dreviny
Ťažba dreva je realizovaná v súlade s predpisom PSL a so zákonom č. 326/2005 Z.z.,
Ťažba drevín, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu sa nevykonáva ( zákon č.
543/2002 Z.z. a vyhl. č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákona č.543/2002 Z.z.). Kritérium
je irelevantné.
2.3. Rozšírenosť nelegálnej ťažby dreva, alebo nelegálnych postupov v krajine ťažby
alebo v regióne v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo vrátane zváženia rozšírenia
ozbrojeného konfliktu
Všetko vyťažené drevo pochádza z pozemkov, ktoré Urbárske a pasienkové
spoločenstvo, pozem. spol. obhospodaruje na území SR. Slovenská republika patrí medzi
krajiny, kde nehrozí rozšírenie vojnového konfliktu. Kritérium je irelevantné.
2.4. Sankcie uložené Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou Európskej únie týkajúcich
sa dovozu a vývozu dreva
Všetko vyťažené drevo pochádza z pozemkov, ktoré Urbárske a pasienkové
spoločenstvo , pozem. spol. obhospodaruje na území SR. SR nie je krajina, na ktorú
Bezpečnostná rada OSN, alebo Rada Európskej únie uvalila sankcie na dovoz alebo vývoz
drevo. Kritérium je irelevantné.
2.5. Zložitosť dodávateľského reťazca dreva a výrobkov z dreva
Všetko vyťažené drevo, ktoré subjekt uvádza na trh pochádza z pozemkov, ktoré
hospodársky Urbárske a pasienkové spoločenstvo, pozem. spol. obhospodaruje. Kritérium je
irelevantné.
3. Opatrenia, ktoré hospodársky subjekt prijal k zmierneniu rizika uvedenia nelegálne
vyťaženého dreva alebo výrobkov z tohto dreva na trh v prípade, že zistené riziko
uvedenia nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov z neho nie je zanedbateľné.
Keďže u Urbárske a pasienkové spoločenstvo , pozem. spol. v rámci analyzovania
a hodnotenia rizika boli kritériá 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. vyhodnotené ako irelevantné a kritérium
2.1. bolo vyhodnotené so zanedbateľným rizikom, nie je potrebné stanoviť opatrenia a
postupy na zmierňovanie tohoto rizika.

Predseda pozemkového spoločenstva vyhodnocuje minimálne 1x
náležitej starostlivosti a podľa potrieb ho aktualizuje.

V ................... dňa ........................

ročne systém

.....................................................
Podpis zodpovednej osoby

