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PODMIENKY SAMOZBERU PALIVOVÉHO DREVA V R. 2021
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (ďalej len „PPS“) vyhlasuje nasledovné podmienky samozberu palivového dreva na spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek v r. 2021:
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1)
Miestom samozberu je lesný celok Lozorno - dielce č. 240 a 242A, ktorých obhospodarovateľom je PPS. Predmetné dielce sa nachádzajú na parcele E-KN parc. č. 733 v katastrálnom území
Pernek. V období február-marec bola na nich vykonávaná ťažba dreva.
2)
Odvozným miestom je priestor pri poľnej ceste, ktorá vedie ponad záhrady na juho-východnom okraji obce Pernek. Na tomto mieste bude aj odmerané množstvo nazbieraného dreva.
3)

Účelom samozberu je:
a) umožniť členom PPS, a prípadne aj iným obyvateľom Perneka, kúpu palivového dreva
za výhodné ceny;
b) svojpomocou vykonať uvoľnenie prirodzeného zmladenia pre voľný rast stromčekov.

4)
Predmetom samozberu sú ležiace konáre, haluzina a iné zvyšky po vykonanej ťažbe použiteľné ako palivové drevo. Je zakázané rúbať rastúce stromy, alebo ich inak poškodzovať.
5)
Odberateľmi budú predovšetkým členovia PPS, ktorým môžu pri samozbere pomáhať aj
iné osoby. Celkový počet osôb v jednej samozberačskej skupine nesmie prekročiť 5 osôb. Odberatelia spracujú nazbierané drevo priamo v lese, uložia ho na odvoznom mieste, uhradia jeho cenu
a zabezpečia si odvoz palivového dreva na vlastné náklady.
6)
Uhádzanie nepoužiteľnej haluziny na hromady o priemere cca 3 m a výške cca 1 m je potrebné kvôli dôkladnému uvoľneniu prirodzeného zmladenia. Odberateľom, ktorí takto vyčistia pridelenú lokalitu, bude drevo predané za cenu zvýhodnenú o 50 % oproti základnej cene.
II. CENA DREVA PRI SAMOZBERE
1)

Ceny pre členov PPS (vrátane súrodencov a detí):
a) základná cena . . . . . . . . . . . . . . . . 6,- €/prm (priestorový meter)
b) zvýhodnená cena (viď. čl. I. ods. 6) . . . . 3,- €/prm

2)

Ceny pre obyvateľov Perneka - nečlenov PPS:
a) základná cena . . . . . . . . . . . . . . . . 12,- €/prm (priestorový meter)
b) zvýhodnená cena (viď. čl. I. ods. 6) . . . . 6,- €/prm

3)

Všetky vyššie uvedené ceny sú vrátane DPH so sadzbou 20 %.
III.

1)

PRAKTICKÝ POSTUP

Záujemca sa prihlási u predsedu PPS Ing. Vladislava Chaloupku na tel. č. 0915 248 022.

2)
Následne sa záujemca skontaktuje s odborným lesným hospodárom (ďalej len „OLH“), Ing.
Jurajom Galbavým, tel. č. 0908 129 443, ktorý:
a) poučí záujemcu o polohe odvozného miesta a o prístupovej ceste ku odvoznému miestu;
b) určí záujemcovi lokalitu pre samozber v bezpečnej vzdialenosti od iných konaných prác;
c) dohodne so záujemcom konkrétne termíny na zber dreva, odmeranie množstva a odvoz;
d) vystaví pre záujemcu tzv. povolenku na odber dreva.
3) Po zbere a odmeraní množstva palivového dreva uhradí odberateľ jeho cenu Ing. Chaloupkovi.

IV.

OSTATNÉ PODMIENKY PRE SAMOZBER

1)
Odberatelia vykonávajú samozber dreva a súvisiace činnosti (napr. dopravu na odvozné
miesto) na vlastné nebezpečie. Účasť osôb mladších ako 15 rokov je pri samozbere zakázaná.
2)

Všetci účastníci samozberu sú povinní oboznámiť sa:
a) s týmito podmienkami, za čo zodpovedá zaevidovaný záujemca;
b) s príslušnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany,
ochrany prírody, a pri samozbere tieto predpisy dodržiavať;
Zakázané je najmä:
c) pri zbere a transporte dreva neprimerane poškodzovať prirodzené zmladenie;
d) používanie motorových píl osobami, ktoré nie sú na prácu s motorovými pílami poučené;
e) vstupovať na cudzie pozemky nad nevyhnutný rozsah a nechávať na nich odpad po spracovaní nazbieraného dreva;
f) používať motorové vozidlá mimo pozemných komunikácií a určenej prístupovej cesty;
g) znečistiť cestu II. triedy II/503 v obci Pernek blatom; ak ku znečisteniu napriek zákazu dôjde, tak je odberateľ, ktorý znečistenie zavinil, povinný cestu od blata neodkladne očistiť;
h) brať drevo, ktoré si prichystal iný odberateľ, bez preukázateľného súhlasu tohto odberateľa.

Nedodržanie podmienok samozberu palivového dreva môže mať za dôsledok, okrem iných postihov, zneplatnenie vystavenej povolenky na odber dreva.

Výbor PPS verí, že vzájomnou spoluprácou predsedu PPS, ním povereného člena výboru PPS,
ďalej OLH a odberateľov sa podarí splniť účel samozberu podľa čl. I. ods. 3) týchto podmienok.

Nepodceňujte riziko úrazu pri samozbere!
Informácia o samozbere bude šírená komunikačnými prostriedkami PPS a Obce Pernek.

V zastúpení výboru PPS predkladá: Ing. Vladislav Chaloupka, predseda PPS, v. r., 31.3.2021

