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PODMIENKY PRIDEĽOVANIA PALIVOVÉHO
DREVA PRE PODIELNIKOV
na rok 2019
Uznesením Valného zhromaždenia konaného dňa 7.12.2018 bolo rozhodnuté, že bude
vyťažených približne 600 prm dreva zo spoločnej nehnuteľnosti
Pre podielnikov, ktorým pripadá nárok na odber dreva podľa stanov, boli prídely rozpočítané
použitím nasledovného vzorca:
600
× 𝑣ý𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙𝑢 = 𝑛á𝑟𝑜𝑘
1358387,28
Vysvetlivky:
Číslo 600: počet priestorových metrov dreva na rozdelenie
Číslo 1358387,28: celková výmera podielov
Výmera podielu: výmera podielu na celej spoločnej nehnuteľnosti
Nárok: koeficient, ktorý vyšiel použitím vzorca
Koeficient, ktorý vyšiel použitím vzorca predstavuje nárok podielnika na odber dreva
za základnú cenu. Zároveň má každý podielnik právo na zaokrúhlenie svojho nároku na celých
5 prm s tým, že za rozdiel zaplatí vyššiu cenu.
Základná cena palivového dreva bez odvozu: 15,00€/prm
Vyššia cena palivového dreva bez odvozu: 25,00€/prm
Konečná cena za odobraté palivové drevo bude matematicky zaokrúhlená na celé eurá.
Podrobný zoznam podielnikov s ich nárokom na drevo je zverejnený na webovej stránke
pozemkového spoločenstva.
Uznesením valného zhromaždenia bola schválená možnosť o sčítaní nároku
podielnikov. Podielnik, ktorý nemá záujem prevziať svoj nárok na palivové drevo, má možnosť
vzdať sa svojho nároku v prospech iného podielnika. V tomto prípade sa tieto nároky sčítajú.
Úkon je možné vykonať predložením tlačiva „Vyhlásenie o vzdaní sa podielu“ s úradne
overeným podpisom!
Upozornenie pre podielnikov:
Poštové poukazy na úhradu poplatku za palivové drevo budú vydávané len v dvoch
určených termínoch v zasadačke obecného úradu. Termíny boli určené na 1.3.2019 (piatok)
a 6.4.2019 (sobota) v čase od 17:00 do 18:00. Poukazy bude možné prevziať VÝHRADNE
v týchto termínoch! Podielnici, ktorí si neprevezmú poukazy v týchto termínoch, tak im nárok
na odber dreva v roku 2019 prepadá.
Prevzaté poštové poukazy je potrebné uhradiť najneskôr do 31.7.2019. Po tomto dátume
budú neplatné a prípadná úhrada po lehote bude podielnikovi vrátená.
Zároveň upozorňujeme, že poukazy môže prevziať podielnik osobne, resp.
splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením s úradne overeným podpisom.
Každý podielnik sa musí pri prevzatí šekov preukázať občianskym preukazom!
V Novej Dedine 26.februára 2019
Štefan Kycka, v.r.
predseda pozemkového spoločenstva

