
Uznesenie zo  zasadania výboru Gazdovské lesy - Vyšná Rybnica  pozem. spol. zo dňa 3.06.2014 
 

Výbor PS: Popovič Rudolf          
  Streňo Gabriel 

Šimon Gabriel            
   Lechman Marián            

Ing.Modrák Ján      
 

Dozorná rada:         Modrák Andrej              
Štofová Mária              
Pado Jozef       
 

Uznesenia:  
Výbor pozemkového spoločenstva Gazdovské lesy - Vyšná Rybnica (ďalej len „výbor“) schválil nasledovné pravidla pri 
pridelení dreva pre členov spoločenstva a likvidácii kalamity:  

 
1.) Člen spoločenstva (ďalej len „člen“), ako žiadateľ požiada písomne  predsedu PS 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. 
Samovýrobou sa rozumie drevo porezané na klátiky alebo metrovica. 
 
3.) Predseda PS vydá povolenku na samovýrobu a vypíše šek. Určí lokalitu porastu a termínu samovýroby dreva. 
Povolenka má platnosť 15 kalendárnych dní.  
 
4.) Po uhradení šeku na určenú sumu za drevo si ho samovýrobca môže z hory odviezť.  
 
5.) Pri ťažbe dreva samovýrobou v 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.  
 
6.) Ceny palivového dreva .  
Samovýroba listnatá haluzina, zvyšky po ťažbe v dieloch neznámych vlastníkov a spoločného podielu pod.B-86  
v mape označenej ako diel 86: 4.- Eur /prm 
   
7.)Samovýroba vývraty, zlomy len pre členov PS a to iba vo vlastnej parcele podľa RP : 1.60 Eur /m3  
 (ak nie je ekonomická ťažba, približovanie a odvoz vzhľadom na nízke množstvo, obmedzené množstvo)  
 
8.) Odstránenie kalamity bude realizované spoločne na všetkých podieloch a na základe uznesenia z 18.5.2014 
výbor sa dohodol o spôsobe likvidácie kalamity, ktorá bola spôsobená vetrom 15.5.2014 na parcele E-KN 549/1 v 
správe  PS. Poverený na sčítanie a vyhodnotenie kalamitného dreva je lesný hospodár v spolupráci s členmi výboru 
a dozornej rady. Na základe meraní sa vypočíta koľko m3 v ktorej parcele bolo pri kalamite poškodené a na základe 
toho budú aj vyplácané financie z kalamity.    
 

  Vo Vyšnej Rybnici 3.06.2014   
 
Výbor PS:    Popovič Rudolf  ............................... 

Streňo Gabriel  .............................. 
     Šimon Gabriel     ............................. 
           Lechman Marián ................................ 
         Ing.Modrák Ján ................................      

Dozorná rada:       Modrák Andrej   ...............................            
Štofová Mária      ...............................         
Pado Jozef           ............................... 

 


