
Samovýrobca si zabezpečuje všetky práce súvisiace s výrobou palivového dreva svojpomocne,  na vlastné náklady a nebezpečie.

Povolenie na samovýrobu vydáva OLH prostredníctvom vedúcich Lesných obvodov (LO) podľa  Smernice na samovýrobu dreva.

Povolenie je platné 14 dní na  lokalite,  ktorú si občan  vzájomne odsúhlasil s vedúcim LO.

Samovýrobu je možné realizovať len v pracovných dňoch a v sobotu v čase  od 6.00 do 18.00 hod.

Samovýroba dreva sa realizuje na lokalite uvedenej na povolení, samotnú  realizáciu  prác koordinuje a  kontroluje príslušný vedúci LO.

Odvoz nachystaného dreva v samovýrobe je možný až po zaplatení a vystavení preukazu o pôvode dreva vedúcim LO.

Odvozné dni sú určené na pondelok, streda a piatok  v čase od 6,30 do 18,00 hod..

Platbu v hotovosti je potrebné vykonať v pokladni ML a to  na základe dokladov vyhotovených  príslušným  vedúcim LO.  

Samovýrobou nehrúbia sa rozumie výroba palivového dreva s hrúbkou do 7 cm na dolnom čele.

Samovýrobou hrúbia  sa rozumie výroba palivového dreva s hrúbkou nad 7 cm na dolnom čele.

Samovýroba palivového dreva s uhadzovaním je spôsob prípravy paliva, ktorý je podmienený  uhádzaním haluziny do hromád

na ťažbovej ploche podľa pokynov vedúceho LO.

Palivové drevo s odvozom ručným vozíkom je drevo s hrúbkou horného čela maximálne do 8 cm vyrobené na jednorázové povolenie platné  30 dní.

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Hrúbie 26,04 31,25 16,67 20,00

Nehrúbie 19,53 23,44 12,50 15,00

Hrúbie 38,58 46,30 20,83 25,00

Nehrúbie 30,86 37,04 16,67 20,00

Ihličnaté 19,53 23,44 12,50 15,00

Listnaté 30,86 37,04 16,67 20,00

Marcel Kollárik

konateľ spoločnosti

50,00

CENNÍK SAMOVÝROBY  PALIVOVÉHO DREVA

Sortiment
 € /m

3  € /prm  

Platnosť cenníka od 1. 6. 2022

Všeobecné podmienky pre výrobu palivového dreva v zmysle prílohy k  VZN č.37 mesta Dobšiná

Ev. č.: 1/SAM/2/2022

Zbytky po ťažbe s uhadzovaním

Palivové drevo s odvozom ručným 

vozíkom - platnosť 30 dní
do 8 cm  33,33 € bez DPH

 Turecká 54/51, 049 25 Dobšiná, tel.: 058/7941 291, e-mail: ml@mldobsina.sk, web: www.mldobsina.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  Vložka číslo: 4039/V, oddiel: Sro.

Ihličnaté palivové drevo 1-2 m

Listnaté palivové drevo 1-2 m


