Pravidlá pre systém samovýroby v LPS Dunajov
Schválené opatrením výboru LPS dňa 15.3.2022
I.
Pod samovýrobou sa rozumie
a) Individuálna ťažba palivového dreva alebo úžitkového dreva vykonaná žiadateľom po
vyznačení ťažby odborným lesným hospodárom, a na základe osobitného súhlasu
vydaného predsedom LPS.
b) Odber palivového alebo úžitkového dreva žiadateľom zo skládky po vytriedení tohto dreva
dozorom pri ťažbe a odbyte dreva, a na základe osobitného súhlasu vydaného predsedom
LPS.
c) Zber zvyškov po ťažbe v lese alebo na skládke po súhlase dozoru pri ťažbe a odbyte dreva,
a na základe osobitného súhlasu vydaného predsedom LPS.
II.
Nárok na samovýrobu
a) Nárok na palivové drevo má každý vlastník lesa v objeme ca 3 m3/rok. V prípade, že túto
možnosť nevyužíva pravidelne, alebo ide o väčšieho vlastníka, je možné podľa ťažbových
možností daných parciel prideliť aj vyšší objem paliva.
b) Nárok na zber zvyškov po ťažbe má každý vlastník lesa. Ak o zvyšky nemajú záujem
členovia LPS, môžu byť tieto poskytnuté aj iným žiadateľom.
c) Nárok na úžitkové drevo má iba člen spoločenstva.
III.
Ceny samovýroby
a) Poplatok za palivové drevo pre vlastníka je od 4€ do 18€ za m3 bez DPH . Pri odbere zo
skládky sa k nej pripočítavajú náklady na ťažbu a približovanie podľa platného cenníka pre
danú lokalitu.
b) Zber zvyškov po ťažbe ( haluziny) žiadateľom poskytovaný bezodplatne.
c) Cena úžitkového dreva pre člena spoločenstva je 25 % aktuálnej odbytovej ceny daného
sortimentu (rezerva), zníženej o vlastné náklady na ťažbu a približovanie podľa platného
cenníka. Pri odbere zo skládky sa náklady na ťažbu a približovanie neodpočítavajú.
IV.
Zoznam požiadaviek na samovýrobu
a) Zoznam požiadaviek vedie kancelária LPS za každý kalendárny rok v tabuľke.
b) Zoznam obsahuje tieto údaje:
- údaje o žiadateľovi (meno, telefónne číslo)
- údaje o vlastníkovi na ktorého sa žiadosť uplatňuje (meno, adresa, dátum nar.)
- predmet žiadosti (individuálna ťažba, zber zvyškov, odber zo skládky)
- požadovaný sortiment (palivo, úžitkové drevo, haluzina + zvyšky po ťažbe)
- požadovaná lokalita (ťažba/parcela, ak ju žiadateľ vie uviesť)
- termín realizácie (1: jún-júl, 2: august-september, 3: október-november)
- podpis žiadateľa

V.
Povolenie na samovýrobu
a) Povolenie na samovýrobu vydáva predseda LPS na základe hromadného povolenia na
ťažbu dreva vystaveného OLH, vyhodnoteného zoznamu požiadaviek v kancelárii LPS,
a konkrétneho dohovoru so žiadateľom.
b) Povolenie na samovýrobu obsahuje:
- údaje o žiadateľovi (meno, telefónne číslo)
- druh samovýroby (individuálna ťažba, odber zo skládky, zber zvyškov)
- sortiment (palivo, úžitkové drevo, haluzina, ležanina, zvyšky)
- parcela
- množstvo (m3 pri palive a úžitkovom dreve, priestorové metre pri zvyškoch)
- doba platnosti (jún-júl, august-september, október-november)
- výpočet ceny samovýroby (cena = množstvo v m3 x jednotková cena v €/m3)
- dátum vystavenia
- dátum platnosti
- podpis žiadateľa
- podpis predsedu LPS
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VI.
Úloha predsedu LPS
Účasť na vyznačení individuálnu ťažbu pre samovýrobu s OLH.
Vystavenie povolení záujemcov a určenie miesta a sortimentu samovýroby.
kontrola správnosti spôsobu vykonania samovýroby na mieste (množstvo, vyznačené
stromy, upratanie zvyškov po ťažbe)
Evidovanie vyznačenej a nevykonanej samovýroby pre jej využitie v ďalšom období.
VII.
Povinnosti žiadateľa
Mať pri sebe povolenie na samovýrobu pri jej vykonávaní v lese a pri preprave dreva z lesa
vrátane zberu a prepravy zvyškov po ťažbe.
Vykonávať samovýrobu výlučne v rozsahu povolenia.
Upratať zvyšky po ťažbe ihneď po ukončení prác, pred ich prevzatím predsedom LPS.
Oznámiť ukončenie samovýroby predsedovi LPS.
Zaplatiť cenu samovýroby do pokladne LPS do jedného týždňa od ukončenia prác.
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