
Organizačná smernica  pre prácu v lese PSU Lechnica 

      Táto smernica v zmysle zákona č. 326/2005 a  zákona č. 184/2014 o lesoch bližšie určuje, aké 

sú postupy v PSU  pri ťažbe dreva v lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Lechnica . 

      Každý člen spoločenstva je povinný pri vstupe na lesné pozemky  dodržiavať ustanovenia 

lesného zákona a riadiť sa pokynmi lesného hospodára alebo určených funkcionárov spoločenstva 

pri činnosti, ktorej predmetom je ťažba dreva a pestevné činnosti v lesných porastoch. 

     Každý člen spoločenstva má nárok na kúpu alebo  na samohotovenie  drevnej hmoty za týchto 

podmienok: 

-užitkové drevo - raz za 5 rokov  10 m3 v sume 25€/za 1m3 pri samohotovení 

                                  - raz za 5 rokov  10m3 v sume 45€/ za 1m3 pri odbere zo skladu PSU 

                                  - raz za 5 rokov  10 m3 v sume 25€ - za  1m3 pri samohotovení  a pri                      

                                      výmere 1 ha súkromného lesa  

                                  - raz za 5 rokov 10 m3 v sume  45 € - za 1m3 pri odbere zo skladu PS pri  

                                     výmere 1ha  súkromného lesa  

-palivové drevo - prídel každý rok - podielnik  má  nárok na 10 prm z podielu výmery  1 ha         

                                     za   15 € / prm  - odber zo skladu PSU 

                                  -  za  zamohotovenie drevnej hmoty je poplatok 3 € za 1prm palivov. dreva   

- nežiadúce dreviny  -  získané z vyčisteného porastu, ktoré podielnik čistil na prípravu plochy  

                                    pred  sadením  po dohode z predsedom PSU  si podielnik zoberie bezplatne 

Predseda spoločenstva urbarialistov obce Lechnica  vedie evidenciu odberu drevnej hmoty a 

žiadatelia  predkladajú žiadosť o palivové  a užitkové drevo osobne alebo písomné na PSU 

Lechnica. 

Porasty v ktorých sa realizujú lesné práce a samovýroba palivového dreva  každoročne určuje 

predseda spoločenstva na základe aktuálneho hospodárskeho plánu prebierok a ťažobnej činnosti 

vystavené OLH. Predseda spoločenstva a výbor na  základe súhlasného stanoviska OLH môžu 

udeliť úmyselnú ťažbu v prípade , že  stromy sú napadnuté hubovou hnilobou, prípadne sú inak 

poškodené. 

Výbor spoločenstva má právo obmedziť alebo povoliť množstvo  požadovanej drevnej hmoty  po 

zistení skutočnosti t. j.  súhlasné stanovisko druhého podielnika, nedostatok drevnej hmoty oproti 

požiadavkám. Palivové drevo získané čistením lesného porastu  alebo po ťažbe/ priemer  8cm na 

hrubšom konci/ je poskytnuté bezplatne. 



Pri vydávaní drevnej hmoty sú prítomní dvaja členovia  výboru prípadne dozornej rady. Drevnú 

hmotu je možné odviesť až po zaplatení poštovou poukážkou prípadne na účet  PSU nakoľko 

PSU nemá registračnú pokladnicu .  Cenu dreva predkladá výbor PSU a schvaľuje  Valné 

zhromaždenie. Palivové drevo je možné poskytnúť aj nečlenom spoločenstva a to v prípade, že zo 

strany členov nebude záujem. Vývozne dni výbor oznámi podielnikom pri  predložení  žiadosti. 

     Práce spojené s ťažbou drevnej hmoty a pestevné činnosti: 

- ťažba kalamitného dreva, odvetvovanie, manipulácia  za m3             17 € -  20 € 

- sadenie stromčekov   za ks                                                                                  0,19 € 

- vyžínanie za ha                                                                                                        200- 250 € 

-uhadzovanie haluziny z m3 drevnej hmoty                                                 2,00€-2,90€ 

-čistenie plochy po kalamite -príprava na sadbu za ha                             600,00€ 

 

Odmeňovanie odsúhlasené -  v roku 2010: - členom výboru  odmena za výdaj dreva     10 €/ deň 

                                                          - v roku 2005:  - ročná odmena členom výboru  100 € 

                                                          - v roku 2005:   - mesačná  mzda  predsedovi PSU   80 €  

                                                                                      vyplatená  ročne alebo polročne 

                                                         - v roku 2005 - mesačná mzda pracovníčke 80 € vyplatená  

                                                                                      ročne alebo polročne                 

 

 


