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Smernica č. 1/2015

Smernica pre samovýrobu palivového dreva
Výbor Urbariátu – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom na zasadnutí dňa 3.7.2015 uznesením
č.1 vydáva smernicu pre samo-výrobu palivového dreva v lese.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Urbariát Kostoľany - pozemkové spoločenstvo (ďalej iba urbariát) ako vlastník lesa umožní
záujemcom o palivové drevo samo-výrobu dreva.
1.2. Samo-výrobou sa rozumie, že záujemca si sám poreže a odvezie drevo, ktoré mu určí osoba
poverená výborom spoločenstva ( ďalej len poverená osoba). Všetky práce vykonáva samo-výrobca
na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Samo výroba nie je nárokovateľná, jej účelom je
spracovať menej hodnotné drevo a drevo, ktorého ťažba a následný predaj by bol neefektívny pre
spoločenstvo, napríklad (roztrúsená kalamita o objeme menšom ako 10 m3, jednotlivé vývraty,
haluzina po ťažbe a nespracovateľné hrubie z prerezávok).
1.3. Samo-výrobca je fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
1.4. Každému žiadateľovi bude umožnené nachystať maximálne do 10 prm palivového dreva v
jednom kalendárnom roku, v závislosti na počte žiadateľov.
1.5. Z dôvodu predchádzania konfliktov je pre záujemcov o samovýrobu palivového dreva
zriadený písomný poradovník u predsedu výboru.
Čl. 2
Poradovník
2.1. Do poradovníka je zaradený každý podielový vlastník spoločenstva, alebo iný žiadateľ na
základe podania písomnej žiadosti na adresu:
Urbariát – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom, 044 31 Kostoľany nad Hornádom – poštou,
alebo osobne doručením žiadosti do poštovej schránky člena výboru, alebo dozornej rady.
2.2.V žiadosti je potrebné uviesť telefónny kontakt na osobu žiadateľa.
2.3. Poradie v poradovníku určuje dátum a čas podania žiadosti.
2.4. Počet žiadateľov závisí od množstva drevnej hmoty, ktoré je určené na palivové drevo.
2.5. Žiadatelia, ktorých žiadosti neboli vybavené v danom roku, majú v poradovníku
v nasledujúcom roku prednosť pred novými žiadateľmi.
2.6. Žiadosť je možné podať len za domácnosť spoluvlastníka, nie samostatne za každú osobu
žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom.
2.7. Každý uchádzač môže byť zapísaný v poradovníku iba raz v kalendárnom roku.

1

Čl. 3
Povinnosti žiadateľa pri samovýrobe palivového dreva
3.1. Samo-výrobca palivového dreva je povinný vykonať samovýrobu iba na základe vydania
„Povolenia na samo-výrobu dreva“ a usmernenia poverenej osoby priamo v lese (na vyznačenej
ploche alebo vyznačených stromoch).
3.2. V priestore samo-výroby je povinný uhádzať nespracovanú haluzinu podľa pokynov poverenej
osoby, ak o to požiada poverená osoba (v prípade obnovnej ťažby tak, aby bola plocha po
samovýrobe pripravená na následné zalesnenie resp., aby bolo uvoľnené prirodzené zmladenie).
3.3. Samo-výrobca je povinný dokončiť chystanie dreva v dohodnutom termíne (maximálne 1
mesiac) a zaistiť včasný odvoz palivového dreva do 7 pracovných dní po zaplatení a vystavení
„Dokladu o pôvode dreva“, ktorý slúži na odvoz dreva z lesa.
3.4. Samo-výrobca je povinný oznámiť ukončenie samovýroby a umožniť poverenej osobe kontrolu
množstva nachystaného dreva.
3.5. Samo-výrobca je povinný uhradiť cenu za palivové drevo u pokladníka spoločenstva. Cena za
palivové drevo je v súlade s platným cenníkom vydaným spoločenstvom.
3.6. Za hrubé porušenie tejto smernice vylučuje žiadateľa na nasledujúce tri roky z poradovníka
žiadostí o samovýrobu palivového dreva.
Čl. 4
Povinnosti urbariátu – poverenej osoby
4.1. Viesť riadne v súlade s touto smernicou poradovník žiadateľov pre samovýrobu dreva.
4.2. Riadne vyznačiť plochu po ťažbe k samovýrobe palivového dreva poverenou osobou.
4.3. Po oznámení samo-výrobcom o nachystanom dreve, poverená osoba skontroluje jeho množstvo
a zapíše na „Povolenie na samo-výrobu“.
4.4. Po zaplatení dreva samo-výrobcom je poverená osoba povinná riadne vypísať „Doklad
o pôvode dreva“, ktorý slúži na odvoz dreva z lesa.
Čl. 5
Cena palivového dreva
5.1. Urbariát stanovuje cenu palivového dreva za priestorový meter podľa prístupnosti terénu.
5.2. Cena za palivové drevo sa môže v priebehu roka upravovať.
5.3. Konkrétnu celkovú cenu palivového dreva pre samo-výrobcu stanoví pokladník na základe
cenníka a množstva dreva zapísanom v „Povolení na samovýrobu dreva“.
5.4. V prípade likvidácie kalamity či živelných škôd je možné vydať povolenie k samovýrobe
i bezplatne po súhlase výboru urbariátu a lesného hospodára .
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Samo-výrobca, ktorý na vyzvanie do dohodnutého termínu nevykoná samovýrobu bude
vyradený z poradovníka pre príslušný kalendárny rok.
6.2. Do poradovníka nebude zapísaný žiadateľ, ktorý v minulosti porušil ustanovenie pravidiel
podľa čl. 3.
6.3. Pri nedodržaní ustanovení podľa čl. 3.5. vyťažené palivové drevo prepadá urbariátu.
6.4. Nedodržanie ustanovení tejto smernice sa posudzuje ako priestupok.
6.5. Táto smernica nadobúda platnosť od 6.7.2015.
6.6. Úprava smernice 21.01.2020.

Urbariát – pozem. spol. Kostoľany nad Hornádom

výbor
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