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PODMIENKY PRIDEĽOVANIA PALIVOVÉHO
DREVA PRE PODIELNIKOV
na rok 2020
Na základe podkladov od odborného lesného hospodára, výbor rozhodol, že bude vyťažených
približne 450 prm dreva zo spoločnej nehnuteľnosti tzv. „bývalých účastinárov“. Tzn.
podielnikov zapísaných na listoch vlastníctva 880, 881, 882, 884, 960, 969, 970, 971. Podľa
predloženého návrhu boli podielnici informatívne rozdelení na dve skupiny (podľa bývalých
triedení), a to na účastinárov a urbaristov. Nakoľko sa bude ťažiť len zo spoločnej nehnuteľnosti
účastinárov, tak všetci urbaristi (listy vlastníctva 948,949) majú prídel na rok 2020 – 0 prm
palivového dreva.
Pre účastinárov, ktorým pripadá nárok na odber dreva podľa stanov, boli prídely rozpočítané
použitím nasledovného vzorca:
450
× 𝑣ý𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑖𝑒𝑙𝑢 = 𝑛á𝑟𝑜𝑘
1130505,71
Vysvetlivky:
Číslo 450: počet priestorových metrov dreva na rozdelenie
Číslo 1130505,71: celková výmera podielov, ktoré majú „účastinári“
s nárokom na odber dreva
Výmera podielu: výmera podielu na listoch vlastníctva v skupine „účastinári“
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 celý
priestorový meter s tým, že za rozdiel zaplatí vyššiu cenu. Zaokrúhlenie nároku prebieha
matematicky, pričom podielnikom s nárokom do 0,499 sa tento nárok zaokrúhľuje na 0 prm.
Základná cena palivového dreva bez odvozu zostáva nezmenená: 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.
Sčítanie nároku môžu vykonať aj tí účastinári, ktorých koeficient bol menší ako 0,499. Úkon je
možné vykonať predložením tlačiva „Vyhlásenie o vzdaní sa podielu“ s úradne overeným
podpisom, prípadne osobná účasť tohto podielnika na výdaji poukazov, kde toto vyhlásenie
podpíše pred zástupcom pozemkového spoločenstva.

Upozornenie pre podielnikov:
Poštové poukazy na úhradu poplatku za palivové drevo budú vydávané len v určenom
termíne, a to dňa 28.10.2020 od 17:00 v zasadačke obecného úradu. Poukazy bude možné
prevziať len v tomto termíne!
Zároveň upozorňujeme, že poukazy môže prevziať podielnik osobne, resp.
splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením s úradne overeným podpisom.
Každý podielnik, prípadne iná splnomocnená osoba, sa musí pri prevzatí šekov
preukázať občianskym preukazom!
Upozornenie na dodržiavanie opatrení:
Vzhľadom na opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19 si dovoľujeme požiadať
všetkých účastníkov na výdaji poukazov na palivové drevo, aby do priestorov vstupovali
s prekrytím dýchacích ciest (rúško, šatka, šál) a pri vstupe použili dezinfekciu. Do
miestnosti sa bude vstupovať výhradne po jednom a zároveň upozorňujeme na nutnosť
dodržiavania odstupu od ostatných účastníkov, čakajúcich v poradí, ako aj od zástupcov
spoločenstva, zabezpečujúcich výdaj poukazov.
Zároveň upozorňujeme, že výdaja šekov sa nesmú zúčastniť osoby, ktorým bola
nariadená karanténa, prípadne vykazujú prejavy chrípkového chorenia alebo niektorý
z príznakov ochorenia COVID-19.
Pre viac informácií alebo v prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905122029.
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