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Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov  Zliechov 

 

Výbor pozemkového spoločenstva  urbárskych lesov a pasienkov  Zliechov (ďalej len „výbor“) schválil nasledovné 

pravidla pri pridelení dreva pre členov spoločenstva: 

1. Člen spoločenstva (ďalej len „člen“), ako žiadateľ v určenej lehote,  do 30.marca podá  výboru písomnú žiadosť o 

odkúpenie dreva, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt, požadované množstvo 

dreva v prm s jeho podpisom. Ak občan(nečlen spoločenstva) žiada drevo na  člena,  je povinný doložiť žiadateľ v 

predkladanej žiadostí písomné prehlásenie člena s jeho podpisom o tom, že súhlasí s tým aby si uplatnil nárok v 

jeho mene sám žiadateľ. 

2. Množstvo dreva v prm pre každého žiadateľa sa vypočíta podľa množstva dreva vyznačeného OLH v jednotlivých 

porastoch a určeného na ťažbu, ďalej podľa počtu žiadateľov prihlásených v určenej lehote. 

3. Výbor v lehote do 15. apríla podá všetkým žiadateľom informáciu o množstve dreva ktoré im bolo pridelené v 

určenej lokalite pre ťažbu samovýrobou alebo z odvozného miesta. Táto informácia bude podaná všetkým 

žiadateľom písomne, prípadne osobne ústne, osobou určenou výborom.  

4. Lesník vydá povolenku na somovýrobu s určením lokality porastu a termínu samovýroby dreva. Povolenka má 

platnosť 30 kalendárnych dní.  

5.  Po nachystaní dreva lesník odoberie (zmeria) množstvo a určí cenu dreva a odovzdá šek .  

6. Po uhradení šeku  na určenú sumu za drevo  si ho samovýrobca môže z hory odviezť.  

7. Pri ťažbe dreva samovýrobou poraste v určenom v  povolení na samovýrobu dreva a riadne označených stromov 

určených na ťažbu, je každý samo výrobca povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia. 

Ťažbu dreva samovýrobou vykonáva každý samo výrobca na vlastnú zodpovednosť. Pozemkové spoločenstvo a 

výbor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť pri ťažbe, poškodením 

lesných porastov, poľnohospodárskych porastov alebo iným spôsobom.  

8. Ceny palivového dreva schválilo VZ nasledovne:  

 

 

Samovýroba listnatá haluzina, zvyšky po ťažbe:    5,10Eur /m
3
   3,00 Eur /prm

 

 

Samovýroba listnatá pomiestne vývraty, zlomy, sucháre   12,70Eur /m
3   

7,50 Eur /prm
 

(ak nie je ekonomická ťažba, približovanie a odvoz vzhľadom  

na nízke množstvo, obmedzené množstvo)
 

 

Listnaté palivo  hrúbie nad 10 cm - samovýroba  v poraste             18,00 Eur /m
3  

10,60Eur /prm  

 

Listnaté palivo z odvozného miesta, hrúbie nad 10 cm   35,00 Eur /m
3
              20,70Eur /prm  

 

Samovýroba ihličnatá haluzina, zvyšky po ťažbe                            3,40 Eur /m
3
    2,00 Eur /prm  

 

Samovýroba ihličnatá-smrek kvality III.C 25+cm              40,00 Eur /m
3
 

Ihlličnaté drevo-smrek kvality III.C 25+cm z odvozného miesta            55,00 Eur /m
3
 

 

Samovýroba ihličnatá-smrek kvality III.A+B 25+cm              60,00 Eur /m
3
  

Ihlličnaté drevo-smrek kvality III.A+B 25+cm z odvozného miesta            75,00 Eur /m
3
 

 

 

„ Cena dreva  pri samovýrobe listnaté pomiestne vývraty, zlomy, sucháre   a 
   

listnaté palivo  hrúbie nad 10 cm – 

samovýroba  v poraste je  5,30 €/prm.  Max odber za túto  cenu je 10 prm. na podielnika. “  

 

 

V Zliechove, dňa 28.marca 2015 


