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Smernica 1/' 2.023 
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Úlohou internej smernice je stanoviť, akým spôsobom bude realizovaný predaj drevnej hmoty 

podielnikom Lesopôdhospodárskeho pozemkového spoločenstva Matiašovce s termínom platnosti od 

1. januára 2023 do odvolania . Súčasťou smernice je dynamická príloha - cenník predaja drevnej hmoty, 

ktorý môže výbor v priebehu období, podľa dopytu a ponuky na trhu s drevnou hmotou meniť. 

1. Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na ťažbu dreva samovýrobou (písomná, telefonická 
mailom podaná minimálne 3 dni pred realizáciou ťažby). 
Obsah žiadosti: 

- meno a priezvisko, adresa žiadateľa 
- číslo parcely s vlastníckym podielom 
- telefonický kontakt na žiadateľa 

2. Vydanie súhlasu na ťažbu dreva samovýrobou 
- vydáva poverený člen výboru 
- preberá zálohu za vypratanie zbytkov po ťažbe 

3. Fyzická príprav drevnej hmoty žiadateľom 
za škody na majetku a zdravý osôb spôsobenými ťažbou zodpovedá žiadateľ 
ťažba je realizovaná na parcelách a Lesných dielcoch uvedených v súhlase na 
ťažbu 

po ukončení ťažby je povinnosť plochu vypratať od zbytkov po ťažb.e 

4. Kontrola vyťaženia drevenej hmoty 
po ukončení ťažby drevnú hmotu sústrediť na odvozné miesto 
a kontaktovať členov výboru 
poverený členovia výboru skontrolujú objem vyťaženej drevnej hmoty a plochu 
po ťažbe fyzicky bude odovzdaný doklad o pôvode dreva na prepravu a vrátená 
záloha za vypratanie. 

S. Vystavenie a odovzdanie daňového dokladu za predaj drevnej hmoty - faktúra 
členom výboru alebo poverením účtovníkom 

6. Realizácia úhrady finančných prostriedkov od žiadateľa 

- termín: do 14 dní od vystavenia faktúry 
- spôsob: na bankový účet pozem. spoločenstva, alebo poštovou poukážkou 

výbor: 
1. Ing. Matúš Komiňák (7 .8.1991) - predseda 

2. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982) - podpredseda, pokladník 
3. Ján Draxler (3.2.1959) -člen výboru 
4. Pavel Soja (30.9.1977) - člen výboru 
5. František Kuchta (18.2.1969) - člen výboru 

dozorná rada: 
1. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR 
2. František Lopata (2.5 .1975)- člen DR 
3. Miroslav Mačura (29.5.1961) - člen D 

~ ....... . 
Mataš Komiňák, Ing. vš i členovia dozor. rady 

schválili: 
všetci členovia výboru 
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Dynamická príloha k smernici 1/2023 

Cenník drevnej hmoty platný od 1. 1. 2023 

Cenník drevnej hmoty LPPS 

Matiašovce 

(platní od 1.1.2023) 

Sortiment: 

Palivové drevo {1 m 3 = 0,64 PRM) 

za 1 m3 respektíve za 1 PRM 

Samovýroba vlastná parcela 
na obhospodarovanej ploche 5.0.N.: 

,,Súkromné pozemky" 

Samovýroba parcela LPPS 
na obhospodarova nej ploche S.N .: 

,,URBÁR" 

Vláknina IV. za 1 m3 

Guľatina III. A za 1 m3 

Guľatina III . B za 1 m3 

Guľatina III. C za 1 m 3 

*PR M - priestorový meter 

* m' - meter kubický 

Podielnik LP PS : 

35 EUR za 1 m3 

22,40 EUR za 1 PRM 

4,6875 EUR za 1 m3 

3 EUR za 1 PRM 

9,3750 EUR za 1 m3 

6 EUR za 1 PRM 

70% z trhovej ceny 

70% z trhovej ceny 

70% z trhovej ceny 

70% z trhovej 

ceny 

* LPPS- Lesopôdohospodárske pozemkové s poločenstvo Matiašovce 

*S . O. N. -spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť t .j. ,,Súkromné pozemky" 

* S. N. - spo ločná nehnuteľnosť t.j. ,,URBÁR" 

výbor: 
6. Ing. Matúš Komiňák (7.8.1991) - predseda 

Népodielnik LPPS: zá loha 

40 EUR za 1 m 3 

25,60 EUR za 1 PRM 

100 EUR/ 10 PRM 

X 
100 EUR/ 10 PRM 

17,1875 EUR za 1 m 3 

11 EUR za 1 PRM 

Podľa trhovej ceny 

Podľa trhovej ceny 

Podľa trhovej ceny 

Podľa trhovej ceny 

7. Ing. Tomáš Veselovský, PhD. (20.7.1982)- podpredseda, pokladník 
8. Ján Draxler (3.2 .1959) - člen výboru 
9. Pavel Soja (30 .9.1977) -člen výboru 
10. František Kuchta (18.2.1969) - člen výboru 

dozorná rada: 
4. Tomáš Ovšonka (27.4.1984) - predseda DR 
5. František Lopata (2.5 .1975) - člen DR 
6. Miroslav Mačura (29.5 .1961) - člen DR 

/ 
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~ --
Matúš Komiňák, Ing 

........ u ~~1 
schválili: 

všetci členovia výboru 
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