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Zvláštne podmienky nákupu a dodávania biomasy 
spoločnosti 

Papierholz Austria GmbH 
 

(Znenie k 07/2017) 

Dodatok k Všeobecným podmienkam nákupu a dodávania kupujúcej dohodnutým medzi spoločnosťou Papierholz Austria GmbH (ďalej „kupujúca“) a jej 
zmluvným partnerom / zmluvnými partnermi (ďalej „predávajúci“). 

 
1. SORTIMENT BIOPALÍV: 
 

Všetky druhy sortimentov sú dodávané zbavené nečistôt ako napríklad kamene, zemina, kovové a gumené časti, plasty, ľad a hrudky zeminy. Je povinnosťou 
predávajúceho dokázať, že dodané sortimenty sú/boli zbavené nečistôt a v prípade pochýb sa až do predloženia dôkazov vychádza z opaku.  
 

1.1. KÔRA (drvená): Definícia: 
Kvalita: 

Kôra stromov získaná pri odkôrňovaní v piliarskom priemysle 
• kusy s dĺžkou maximálne 20 cm, drevené časti s priemerom do 5 cm 
• kôra stromov každého druhu čistej odrody alebo zmiešaná 

    
1.2. KÔRA (nedrvená): Definícia: 

Kvalita: 
Odpadová kôra získaná pri výrobe guľatiny v piliarskom priemysle 
• obsahuje kusy s dĺžkou nad 20 cm 
• kôra stromov každého druhu čistej odrody alebo zmiešaná 

    
1.3. JEMNÝ MATERIÁL: Definícia: 

Kvalita: 
Jemnozrnný drevený odpad vzniknutý pri mechanickom spracovaní dreva 
• všetky druhy dreva čistej odrody alebo zmiešané 

    
1.4. LESNÁ SEČKA: Definícia: 

 
Kvalita: 

Lesná sečka zo zvyškov vznikajúcich pri ťažbe (konáre, tenké drevo, úlomky 
a triesky, odrezky, korene atď.) a nízkohodnotné drevo a stromy 
• kusy dĺžkou maximálne 20 cm, drevené časti s priemerom do 5 cm 

    
1.5. (PRIEMYSELNÁ) SEČKA: Definícia: 

Kvalita: 
Sečka čistej odrody alebo zmiešaná vznikajúca pri mechanickom spracovaní dreva 
• drevené časti s priemerom do 5 cm 
• smie obsahovať časti kôry 

    
1.6. PALIVOVÁ GUĽATINA (tvrdá & mäkká) Definícia: 

Kvalita: 
Guľatina z tvrdého a mäkkého nízkohodnotného sortimentu driev 
• tvrdé a mäkké drevo čistej odrody alebo zmiešané 
• guľatina dlhá 2 – 5 m, 1 – 2 m dlhá guľatina dodávaná osobitne, celé jednotky 
• riadne tvarované 
• hrúbka vrcholca s kôrou nad 5 cm 

    
1.7. POUŽITÉ DREVO Q1 Definícia: 

 
Kvalita: 

Drobná sečka z drevených zvyškov a použitého dreva ako napríklad odrezky, 
piliarske odrezky, triesky, obalové drevo, palety, čisté stavebné drevo 
• neopracované 
• kusy s dĺžkou maximálne 20 cm, drevené časti s priemerom do 5 cm 

    
1.8. POUŽITÉ DREVO Q1 (preddrvené): Definícia: 

 
Kvalita: 

Nahrubo nalámané drevo z drevených zvyškov a použitého dreva ako napríklad 
odrezky, piliarske odrezky, triesky, obalové drevo, palety, čisté stavebné drevo 
• neopracované 
• kusy s dĺžkou nad 20 cm 

    
1.9. OREZY KROVÍN: Definícia: 

Kvalita: 
Drobná sečka z orezov krovín a stromov vznikajúca pri starostlivosti o krajinu  
• neopracované 
• kusy s dĺžkou maximálne 20 cm, drevené časti s priemerom do 5 cm 
• obsah zelenej biomasy ako napríklad tráva alebo lístie max. 20 % 

    
1.10. OREZY KROVÍN (preddrvené): Definícia: 

Kvalita: 
Nadrobená biomasa z orezov krovín a stromov vznikajúca pri starostlivosti o krajinu 
• neopracované 
• kusy s dĺžkou 20 - 50 cm (prípustná dĺžka prútov 1 m) 
• obsah zelenej biomasy ako napríklad tráva alebo lístie max. 20 % 

    
1.11. TRIESKA: Definícia: 

 
Kvalita: 

Zvyškové drevo s kôrou i bez kôry vznikajúce pri orezávaní pílou (listnaté a ihličnaté 
stromy) 
• hrúbka od 1,5 x 2 cm 

 
 
  

 
2.  ZISŤOVANIE KVALITY A PRÍJEM: 

 
Kôru, jemný materiál, (priemyselnú) sečku a triesky prijímame podľa kubickej miery. Kubická miera nákladu sa vypočítava podľa plochy dna a výšky nákladu (dĺžka 
x šírka x (výška kontajnera +/- nad/pod vrchnou hranou). 
 
Palivovú guľatinu a lesnú sečku ako aj preddrvené použité drevo Q1 a preddrvené orezy krovín prijímame v závislosti od hmotnosti vo vlhkom stave a obsahu sušiny. 
Pri prijímaní materiálu sa preto zisťuje hmotnosť dreva vo vlhkom stave a obsah sušiny. Určovanie obsahu sušiny sa riadi náležitými podmienkami pre guľatinu 
(vláknovinové drevo a drevo na výrobu papiera). Pri príjme krátkeho palivového dreva (1 – 2 m) podľa hmotnosti je potrebné riadne opracovanie. 
 
Palivové drevo s priemerom nad 80 cm na najmocnejšom konci (Elektráreň na biomasu Heiligenkreuz priemer nad 90 cm): 
 dlhé drevo z listnatých stromov (> 2 m) je balast 
 ostatné druhy palivovej guľatiny sú manipulačné drevo 
 dodávky prevažne spráchniveného dreva, ktoré nie je viac vhodné na energetické využitie, sú balast 
 
Ďalej platia smernice kupujúcej o príjme dreva platné pre biomasu, o ktorých bude predajca poučený pri uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy a ktoré sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Okrem toho platia ustanovenia rakúskych obchodných zvyklostí „Österreichische Holzhandelsusancen“ v znení platnom v čase 
uzatvorenia zmluvy. Aktuálne smernice o príjme dreva platné pre biomasu sú vyvesené v závode kupujúcej v obci Frantschach a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na 
internetovej stránke kupujúcej (www.papierholz-austria.at). 


