Smernica č. 1/2013

palivové drevo pre členov USPS Parihuzovce
Táto smernica v zmysle zákona 326/2005 o lesoch bližšie určuje, ako sa vykonáva ťažba
palivového dreva členmi Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva ( ďalej USPS )
Parihuzovce.
Každý člen spoločenstva je povinný pri vstupe na lesné pozemky USPS dodržiavať ustanovenia
lesného zákona a riadiť sa pokynmi odborného lesného hospodára ďalej OLH / alebo určených
funkcionárov spoločenstva pri činnosti, ktorej predmetom, je ťažba porastov'.
Každý člen spoločenstva má nárok na kúpi; drevnej hmôt) za účelom prípravy palivového
dreva podľa výšky svojho podielu v USPS. Za každých 6 hlasov ma nárok na 1 prm (prm priestorový meter) palivového dreva.
Výbor vedie Knihu žiadateľov o drevnú hmotu, do ktorej žiadateľov zapisuje do poradia.
Záujemcovia o prípravu palivového dreva predkladajú svoje požiadavky osobne, alebo
písomne výboru spoločenstva.
Výrub porastov je možné vykonávať len na základe písomného súhlasu, ktorý vydaju
minimálne 2 zástupcovia výboru a tvorí prílohu k Súhlasu OLH na ťažbu.
V povolení výbor uvedie cenu, druh, nárok na množstvo palivového dreva a lesný porast, kde sa
vykoná ťažba. Práca v lese je žiadateľom vykonávaná na vlastnú zodpovednosť.
Výrub je možné vykonať len na vopred vyznačenom poraste, ktorý vyznačí OLH alebo po jeho
odsúhlasení člen výboru.
Výbor spoločenstva má právo obmedziť množstvo požadovaného palivového dreva, ak si ho
podielnik požaduje na iných podielnikov pri predložení ich súhlasu.
Množstvo palivového dreva, ktoré si môžu vlastníci pripraviť, je limitované plánom ťažby na
daný rok vyplývajúci z Programu starostlivosti o lesy (LHP)
Palivové drevo je poskytnuté žiadateľovi za 0.5 €/prm (prm - priestorový meter) Palivové
drevo sa chystá v dĺžke 1m. Po odobratí palivového dreva je žiadateľovi vystavená faktúra,
ktorú žiadateľ uhradí na účet USPS. Platbu v hotovosti USPS nerealizuje.
Cenu dreva schvaľuje výbor a určuje tiež množstvo, aké množstvo pripadá vlastníkovi na jeho
podiel v USPS.
Určenému funkcionárovi výboru prináleží za vyznačenie, označenie, vyhotovenie dokladov na
odvoznom mieste odmena, ktorá nesmie prekročiť 30% z celkovej zaplatenej sumy žiadateľom.
Smernica bola schválená výborom USPS Parihuzovce dňa 15.2.2013
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predseda USPS Mika Marek

