
Smernica č. 1/2022

Smernica pre samovýrobu palivového dreva 

Výbor Združenia vlastníkov súkromných lesov Veľká Čierna na zasadnutí dňa 24.03.2022 
uznesením č.1 vydáva smernicu pre samovýrobu palivového dreva v lese. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Združenie vlasníkov súkromných lesov (ďalej iba ZVSL) umožní podielníkom 
samovýrobu palivového dreva.

1.2. Samovýrobou sa rozumie, že záujemca si sám nachystá a odvezie drevo, ktoré mu určí 
osoba poverená výborom spoločenstva ( ďalej len poverená osoba). Všetky práce 
vykonáva samovýrobca na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s 
dodržiavaním zásad BOZP. Samovýroba nie je nárokovateľná, jej účelom je spracovať 
menej hodnotné drevo a drevo, ktorého ťažba a následný predaj by bol neefektívny pre 
spoločenstvo, napríklad (roztrúsená kalamita, jednotlivé vývraty, haluzina po ťažbe a 
nespracovateľné hrubie z prerezávok). Zakazuje sa vstup do lesa za účelom svojvoľného 
výrubu stromov a výrubu stromov, ktoré neboli na tento účel určené. Osoba, ktorá 
toto ustanovenie poruší, zaplatí pokutu podľa rozsahu spôsobenej škody.

1.3. Samovýrobca je fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

1.4. Každému žiadateľovi bude umožnené nachystať maximálne do 10 prm palivového 
dreva v jednom kalendárnom roku, v závislosti na záujme a počte žiadateľov a množstve 
drevnej hmoty.

1.5. Z dôvodu predchádzania konfliktov bude pre záujemcov o samovýrobu palivového 
dreva zriadený písomný poradovník u predsedu  resp. hospodára výboru, takýto poradovník 
bude zriadení aj ohľadom predaja palivového dreva. 

Čl. 2 
Poradovník 

2.1. Do poradovníka je zaradený každý podielový vlastník spoločenstva, ktorý bude mať 
záujem o samovýrobu palivového dreva, resp. kúpu palivového dreva.

2.2. Žiadatelia, ktorým nebolo vyhovené v danom roku, majú v poradovníku v 
nasledujúcom roku prednosť pred novými žiadateľmi, platí to aj pri predaji palivového 
dreva.

2.3. Každý uchádzač môže byť zapísaný v poradovníku iba raz v kalendárnom roku. 
Výnimkou je len nezáujem ostatných podielníkov o samovýrobu, resp. o kúpu palivového 



dreva a dostatok palivového dreva.

Čl. 3 
Povinnosti žiadateľa pri samovýrobe palivového dreva 

3.1. Samovýrobca palivového dreva je povinný vykonať samovýrobu iba na základe 
vydania „Povolenia na samovýrobu dreva“ a usmernenia poverenej osoby priamo v lese (na 
vyznačenej ploche alebo vyznačených stromoch). 

3.2. V priestore samovýroby je povinný uhádzať nespracovanú haluzinu podľa pokynov 
poverenej osoby.
 
3.3. Samovýrobca je povinný dokončiť chystanie dreva v dohodnutom termíne (maximálne 
2 mesiace) a zaistiť včasný odvoz palivového dreva.

3.4. Samovýrobca je povinný oznámiť ukončenie samovýroby a umožniť poverenej osobe 
kontrolu množstva nachystaného dreva. Vývozným dňom bude SOBOTA, resp. môže byť
aj iný deň, ale samovýrobca to musí oznámiť poverenej osobe, alebo členovi výboru, 
ktorý odmeria množstvo dreva. Pokiaľ bude samovýrobcom člen výboru, množstvo 
dreva mu musí zmerať a ohodnotiť iný člen výboru.

3.5. Samovýrobca je povinný uhradiť cenu za palivové drevo u hospodára spoločenstva. 
Cena za palivové drevo je v súlade s platným cenníkom vydaným výborom spoločenstva.

 
3.6. Za porušenie tejto smernice sa žiadateľ na nasledujúce tri roky vylučuje z poradovníka 
žiadostí o samovýrobu palivového dreva.

Čl. 4 
Povinnosti ZVSL – poverenej osoby 

4.1. Viesť riadne v súlade s touto smernicou poradovník žiadateľov pre samovýrobu dreva.

4.2. Riadne vyznačiť plochu po ťažbe k samovýrobe palivového dreva poverenou osobou. 

4.3. Po oznámení samovýrobcom o nachystanom dreve, poverená osoba skontroluje jeho 
množstvo a zapíše na „Povolenie na samovýrobu“. 

4.4. Po zaplatení dreva samovýrobcom je poverená osoba povinná riadne vypísať „Doklad o
pôvode dreva“. 

Čl. 5 
Cena palivového dreva 

5.1. Výbor ZVSL stanovuje cenu palivového dreva za priestorový meter ( ďalej len prm).

 5.2. Konkrétnu celkovú cenu palivového dreva pre samovýrobcu stanoví predseda resp. 



člen výboru  na základe cenníka a množstva dreva. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1. Samovýrobca, ktorý na vyzvanie do dohodnutého termínu nevykoná samovýrobu, bude 
vyradený z poradovníka pre príslušný kalendárny rok.

6.2. Do poradovníka nebude zapísaný žiadateľ, ktorý v minulosti porušil ustanovenie 
pravidiel podľa čl. 3. 

6.3. Nedodržanie ustanovení tejto smernice sa posudzuje ako priestupok.

6.4. Táto smernica nadobúda platnosť od 24.03.2022.

Zdruzenie vlastníkov súkromných lesov . výbor


