
Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada 369.

Usmernenie č.1/2019 

Predaj palivového dreva

Upravené a platné od 10.2.2020.
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Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada 369.

Zásady pre samovýrobu dreva a cenník drevnej hmoty podľa druhu.

Palivové drevo na odvozných miestach - lesné sklady.

Na základe objednávky je palivové drevo v požadovanej kvalite a druhu v maximálnom 
množstve 8 prm, pripravené pre odvoz na odvoznom mieste prístupnom dopravným 
prostriedkom. Krátenie – porezanie dreva na požadovaný rozmer 1m. alebo 2m. dĺžky si 
zabezpečuje odberateľ. Odvoz dreva si zabezpečuje odberateľ (spoločenstvo môže 
poskytnúť kontakt na prepravcov).

Naloženie a odvoz dreva je povolený len po vystavení príslušného dokladu lesníkom, 
prípadne inou poverenou osobou.

Palivové drevo v lesných porastoch – samovýroba.

Odberateľ si po predošlej konzultácii s lesníkom vyžiada od poverenej osoby, ktorou je 
odborný lesný hospodár, alebo predseda spoločenstva (prípadne iná poverená osoba) 
povolenie na ťažbu dreva v samovýrobe.
Na povolení bude uvedené meno odberateľa, miesto (lesný porast), v ktorom je 
samovýroba povolená, termín platnosti povolenia, povolené množstvo druh a kvalita 
pripravovaného dreva podľa sortimentu (hrúbie, tenčina, čečina), vrátane poučenia o 
dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Počas platnosti povolenia si odberateľ prichystá požadované množstvo dreva na miesto 
dostupné pre odvoz, následne kontaktuje lesníka (príp. inú poverenú osobu), ktorý drevnú 
hmotu pomeria a namerané množstvo, druh a sortiment zapíše na zadnú stranu povolenia 
na samovýrobu. Odberateľ svojím podpisom potvrdí súhlas 
s nameraným množstvom dreva. Zápis množstva lesník (prípadne iná poverená osoba) 
potvrdí svojím podpisom a následne vystaví doklad potrebný k preprave dreva.
Predseda spoločenstva, alebo poverená osoba na základe uvedeného množstva vystaví 
odberateľovi faktúru na zaplatenie.

Za palivové drevo sa považuje drevo v maximálnej dĺžke 2m.

Prepravu dreva k odberateľovi spoločenstvo neposkytuje.

Nie je možné vydať povolenie na samovýrobu členovi, ktorý má voči 
spoločenstvu nevyrovnané finančné záväzky.

Platbu za drevo možno uskutočniť poštovým poukazom, vkladom na účet, alebo 
prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

Cena dreva v samovýrobe
€/prm

bez DPH
€/prm
s DPH

Mäkké drevo 5 6
Tvrdé drevo 6 7,2



Osadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada 369.

Zrážky zo základnej ceny :

– ak sa od samovýrobcu vyžaduje úprava plochy, resp. vyčistenie plochy po ťažbe, tak je 

umožnené znížiť základnú cenu až o 50 %,

– ak sa v samovýrobe spracujú jednotlivé zlomy, vývraty a sucháre z rozptýlených 
kalamít, alebo pri spracovaní zvyškov po likvidácii kalamity, tak je umožnené znížiť 
základnú cenu až o 50 %,

– ak sa vykoná samovýroba v porastoch do 50 rokov, v ktorých sú vyznačené výchovné zásahy 
a priame náklady na ich realizáciu prekračujú predpokladané tržby na vyrobené sortimenty, tak 
je umožnené znížiť základnú cenu až o 80 %,

– ak sa vykoná samovýroba v porastoch určených na výchovu prečistkami, v ktorých sú 
tieto zásahy vopred vyznačené, tak je umožnené znížiť základnú cenu v závislosti od 
intenzity zásahu a výšky vyberaných jedincov až o 80 %.

Cena palivového dreva na odbernom mieste.

Ceny jednotlivých sortimentov dreva sa budú prehodnocovať a schvaľovať 
minimálne raz ročne na základe porovnania ceny s trhovou hodnotou v príslušnom 
období.
Tieto pravidlá boli upravené a schválené výborom spoločenstva dňa 10.2.2020 a 
týmto dňom nadobúdajú platnosť.

Nie je možné predať palivové drevo členovi, ktorý má voči spoločenstvu 
nevyrovnané finančné záväzky.

Toto usmernenie bolo schválené na 6. schôdzi výboru OUS 3.6.2019.

Úprava tohto usmernenia bolo schválená na 13. schôdzi výboru dňa 10.2.2020 a platí do 
odvolania. 

Branislav Vierik

predseda spoločenstva
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Palivové drevo- rok 2019
ihličnaté listnaté tvrdé listnaté mäkké

€/prm 20 25 25
€/prm s DPH 24 30 30

Koeficient prepočtu 0,64 0,54 0,54
€/m3 31,25 46,30 46,30

€/m3 s DPH 37,50 55,56 55,56


