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A) Paletové prírezy : hrúbka * šírka * dĺžka, jednotka: rozmery - mm 
pre objem - m3 

 
PRÍKLAD : 
15 x 80 x 860 mm 
15 x 100 x 880 mm 
18 x 80 x 1010 mm 
20 x 100 x 800 mm 
22 x 100 x 1200 mm 
22 x 145 x 1200 mm 
50 x 80 x 2000 mm 
60 x 80 x 2000 mm 
80 x 80 x 2000 mm 
78 x 100 x 2000 mm 
78 x 145 x 20000 mm 
100 x 100 x 2000 mm 

1. DODACIE PODMIENKY 

1.1 Termín dodávok a časové plnenie. 

Prírezy a hranoly dodávať pravidelne v pracovné dni, v dobe od 7.00 do 13.00 hod. 
Presný termín a čas oznámiť do časových okien zverejnených v systéme WLS NA ADRESE : 
https://wls.slovwood.sk/Framework/Modules/AccountsManagement/Pages/Login.aspx 

1.2 Prevzatie tovaru - zásielky 

1.2.1 Objednaný tovar v danom kalendárnom týždni bude objemovo prevzatý na základe porovnania skutočnej 
dodávky a dodacieho listu k dodávke. Neobjednaný tovar bude vrátený predávajúcemu. Tovar objednaný na 
daný kalendárny týždeň musí byť dodaný v danom kalendárnom týždni. 
Dodávka z iného kalendárneho týždňa nebude prevzatá. 
 
1.2.2 Kvalitatívne preberanie bude vykonané podľa týchto Technických podmienok dodávok (TPD) 
nasledovne: 
kvalitatívne preberanie bude realizované rozobratím a pretriedením vybranej palety (paliet) z jednotlivej 
dodávky, podľa percentuálneho zistenia nedostatkov pretriedenej palety bude urobený kvalitatívny priemer 
nedostatkov na celú dodávku. 
Zistené kvalitatívne nedostatky budú reklamované dodávateľovi, pri veľmi vážnych nedostatkoch (nad 5% 
nekvality, zlé palety, zlé preklady, zlé ukladanie a podobne), sa celá dodávka vráti dodávateľovi na jeho 
vlastné náklady. 
Podrobná prebierka prírezov prebieha pri ich použití vo výrobe – ich spotrebe. Odberateľ si vyhradzuje právo 
takto zistené nedostatky (chyby predmetu plnenia) reklamovať 
Kvalitatívne preberanie bude vykonané podľa Technických podmienok dodávok ( TPD ) odsek II : 
a) ak zásielka bude v rozpore s TPD ( bod II ) a zistené chyby tovaru presiahnu 5% objemu v balíku, tento 
bude vrátený predávajúcemu. 
b) ak zásielka bude v rozpore s TPD a zistené chyby tovaru nepresiahnu 5% objemu v balíku, z dodávky 
bude odpočítaný objem nekvalitného tovaru. 
 
1.2.3 Potvrdenie príjmu zásielky 
Kupujúci po prevzatí zásielky potvrdí príjem predávajúcemu na dodacom liste. 

1.3 Fakturácia 

Predávajúci vystaví faktúru na základe potvrdeného príjmu na dodacom liste, ktorý obdrží po prevzatí 
zásielky. Odberateľom potvrdený dodací list je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 
Fakturuje sa prevzatý objem. 

2 TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVOK /TPD/ 

A) Paletové prírezy a hranoly: 
Prírezy musia byť vyrobené tak aby zodpovedali preberacím podmienkam uvedeným v týchto TPD( hladký 
rez, ostrohranné, musia byť kapované do pravého uhla). 
Drevina len smrek, jedla, borovica, smrekovec. 

 
 

https://wls.slovwood.sk/Framework/Modules/AccountsManagement/Pages/Login.aspx
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Tolerancie prírezov : 
hrúbka :  12 mm  + 1 / - 1 mm 

15 mm  + 1 / - 1 mm 
18 mm  + 1 / - 1 mm 
22 mm  + 1 / - 1 mm 
22 *100*1200 + 1 / - 0 mm 
22*145*   800 + 1 / - 0 mm 
22 *145*1200 + 1 / - 0 mm 

šírka :    + 0 / - 2 mm 
dĺžka :    + 0 / - 2 mm 
 
Hranoly musia byť rezané do pravého uhla. 
 
Dĺžka: 
max. 2000 mm - 0 mm / + 10% z celkovej dĺžky hranola 
 
Tolerancie rozmerov hranolov : 
hrúbka :   + 0 / - 2 mm 
šírka :    + 0 / - 2 mm 
dĺžka :    - 0 / + dovolená nadmiera 200 mm 

2.1 Kvalitatívne znaky - nedovolené chyby 

2.1.1 Prípustné chyby 
- prípustná je jednostranná oblina max. do 10 cm dĺžky prírezu 
- sfarbenie vyplývajúce z genetickej dispozície dreviny, ktorá nemá vplyv na mechanické vlastnosti, sa 

povoľuje 
- zamodralosť, tvrdá hniloba 

2.1.2 Neprípustné chyby 
- napadnutie pliesňou a začernalosť 
- napadnutie hmyzom (ojedinelý výskyt do priemeru 3 mm prípustný) 
- trhliny, praskliny, veľké alebo vypadavé hrče nad 3 cm 
- poškodenie drevokazným hmyzom 
- červené sfarbenie 
- mäkká hniloba 
- mechanické poškodenie prírezu 
- dvojstranné obliny a kôra 
 
Hranoly musia byť rezané do pravého uhla a min. jednostranne kapované. 
Prírezy a hranoly musia byť zbavené pilín a chlpatosti po pílení !!! 

2.2 Ukladanie prírezov a hranolov v balíkoch 

Predávajúci uloží prírezy na podkladové hranoly s drážkou, spáskované spolu s paletou 2 × PET / PP 
páskou. 
Každý rad prírezov musí byť prekladaný paletovým prírezom rovnakého rozmeru po okrajoch strán. 
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Rezivo je ukladané v balíku nasledovne : 

Hrúbka Šírka Dĺžka Objem Počet kusov   

15 80 630 0,500 m3  661 
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15 80 650 0,516 m3  661 

15 80 660 0,524 m3  661 

15 80 680 0,539 m3  661 

15 80 710 0,563 m3  661 

15 80 730 0,579 m3  661 

15 80 800 0,635 m3  661 

15 80 860 0,682 m3  661 

15 80 880 0,698 m3  661 

15 80 890 0,706 m3  661 

15 80 910 0,722 m3  661 

15 80 930 0,738 m3  661 

15 80 970 0,769 m3  661 

15 80 1010 0,801 m3  661 

15 80 1030 0,817 m3  661 

15 100 880 0,734 m3  556 
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15 100 910 0,759 m3  556 

15 100 930 0,776 m3  556 

15 100 970 0,809 m3  556 

15 100 1010 0,842 m3  556 

15 100 1030 0,859 m3  556 

18 80 1010 0,823 m3  566 30x15 preklad 4ks 

18 100 1010 0,865 m3  476 30x12 preklad 4ks 

22 80 710 0,589 m3  471 

2
5
x
1

5
 p

re
k
la

d
 4

k
s

 

22 80 730 0,605 m3  471 

22 80 800 0,663 m3  471 

22 80 970 0,804 m3  471 

22 80 1140 0,945 m3  471 

22 80 1196 0,890 m3  423 25x15 preklad 2ks 

22 100 710 0,619 m3  396 
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22 100 970 0,845 m3  396 

22 100 1140 0,993 m3  396 

22 100 1200 0,919 m3  348 25x12 preklad 2ks 

22 145 800 0,755 m3  296 25x8 preklad 4ks 

22 145 1200 0,949 m3 248 25x8 preklad 2ks 
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HRANOLE ŠPANGLOVAŤ KAŽDÝ RAD. 
 

Rozmer kusy m3 šírka balíka výška balíka 

50*80*2000 208 1,664 13 radov 16 radov 

60*80*2000 182 1,747 13 radov 14 radov 

80*80*2000 143 1,83 13 radov 11 radov 

78*100*2000 110 1,716 10 radov 11 radov 

78*145*2000 77 1,742 7 radov 11 radov 

100*100*2000 90 1,8 10 radov 9 radov 

2.3 Označovanie prírezov 

Balík označiť pripevneným štítkom na čele balíka, na ktorom bude uvedené: 
- názov dodávateľa 
- dátum výroby 
- dátum dodania 
- rozmery prírezov v mm 
- množstvo prírezov v ks 
- množstvo prírezov v m3 

3 UKLADANIE REZIVA 

A) Dodávajúci uloží rezivo (prírezy, hranoly) na : 
a) podkladové hranoly s drážkou, spáskované spolu s rezivom 2 x PP / PET páskou 

 
b) prírezy, ktorých výška od podlahy nesmie byť menšia ako 60 mm ( z dôvodu hrúbky lyžín na VZV ) a 

nesmie byť vyššia ako 100 mm (z dôvodu stability pri manipulácii), šírka musí byť minimálne 80 mm, 
aby nedošlo ku prevaleniu pri manipulácii. 
Podkladové prírezy musia kopírovať vonkajší obvod uloženého reziva tak, aby nepresahovali 
vonkajší prierez (kvôli zachyteniu inej palety) a ani nesmie byť kratší ako vonkajší okraj uloženého 
reziva (kvôli rozvaleniu). Spáskované musia byť spolu s uloženým rezivom PP / PET páskou. 
 

c) hranolky v dĺžke, ktorých výška od podlahy nesmie byť menšia ako 60 mm (z dôvodu hrúbky lyžín 
na VZV) a nesmie byť vyššia ako 100 mm (z dôvodu stability pri manipulácii), šírka musí byť 
minimálne 80 mm, aby nedošlo ku prevaleniu pri manipulácii. 
 

d) Podkladové hranoly musia kopírovať vonkajší obvod uloženého reziva tak, aby nepresahovali 
vonkajší prierez (kvôli zachyteniu inej palety) a ani nesmie byť kratší ako vonkajší okraj uloženého 
reziva (kvôli rozvaleniu). Spáskované musia byť spolu s uloženým rezivom PP / PET páskou. 

 
B) Zakázané chyby na podkladoch : 

a) prírezy : 
- nesmú byť prasknuté alebo prelomené 
- hrče nesmú prechádzať celým prierezom (riziko prelomenia) 
- nesmie byť mäkká hniloba (riziko prelomenia) 
- nesmú byť praskliny do jadra po celej dĺžke prírezu, ktoré ohrozujú pevnosť dosky 
 
b) hranoly s drážkou : 
- nesmú byť prasknuté alebo prelomené 
- hrče nesmú prechádzať celým prierezom (riziko prelomenia) 
- nesmie byť mäkká hniloba (riziko prelomenia) 
- nesmú byť praskliny do jadra po celej výške hranolka, ktoré ohrozujú pevnosť dosky 

 
C) Zodpovednosti na nakládke a vykládke : 

a) nakupované rezivo: 
za kontrolu, prevzatie, vykládku a zaskladnenie je zodpovedný majster, resp. ním poverený 
pracovník na prevzatie zásielky, ktorý je oprávnený pri nedodržaní požadovaných podmienok 
dodávku vrátiť celú, resp. reklamovať tú časť dodávky, ktorá nespĺňa podmienky k doplnku TPD 
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o ukladaní reziva. Dodávateľ je povinný sa pri príchode ohlásiť a konať podľa pokynov manažéra 
prevádzky, resp. majstra. 
 

b) odvoz zo skladu ku paletovým linkám : 
za odobratie určeného reziva / hranolčekov zo skladu a nakládku na auto je zodpovedný pracovník 
prepravnej firmy, ktorý má oprávnenie na používanie VZV a bol preukázateľne oboznámený s týmto 
dokumentom a s prevádzkovým poriadkom POR-01_PAL. 
Je povinný sa pri príchode ohlásiť a konať podľa pokynov majstra. 
Na auto uloží len jeden rad paliet. 

 Stohovanie paliet na aute je zakázané. 
Pracovník prepravnej firmy je zodpovedný za správne naloženie a bezpečný prevoz ku paletovým 
linkám. 

 
D) Stohovanie, zaskladňovanie : 

- stohovať a zaskladňovať smie len majster, skladník, resp. poverený pracovník, ktorý má platný 
preukaz vodiča VZV 

- stohovanie paliet s rezivom je povolené max. do výšky 3,8 m 
- stohovanie rôznych rozmerov na seba je zakázané 
- stohovanie na poškodených podkladoch je zakázané 
- stohovanie nedostatočne spáskovaných balíkov je zakázané 
- zaskladňovanie na poškodenom vozíku je zakázané 


