Združenie urbárskej spoločnosti p. s. v Banskom, Banské 320, 094 12

Odpredaj dreva v samovýrobe pre členov spoločnosti.

Zásady odpredaja:
1.
2.
3.
4.

Odpredaj drevnej hmoty je výlučne pre členov spoločnosti
Túto drevnú hmotu si člen spoločnosti pripraví sám a na vlastnú zodpovednosť.
Predáva sa drevná hmota listnatá na palivo a ihličnatá vláknina.
Prevoz drevnej hmoty z porastu je možný len po kontrole a zaplatení za nachystanú
drevnú hmotu.

Zásady prípravy a odvozu listnatého paliva.
1. Miesto prípravy palivového dreva určí výbor spoločenstva resp. poverený člen
výboru Baran Michal, ktorý vydá prípravný lístok na drevnú hmotu, v ktorom sa
uvedie miestná časť, porast a množstvo, ktoré si člen chce pripraviť.
2. Drevná hmota určená na prípravu palivového dreva sa označí farbou a len tieto
označené stromy sa môžu vyrúbať a pripraviť ako palivové drevo.
3. Po nachystaní drevnej hmoty kontrolu pripraveného palivového dreva prevedú
členovia výboru alebo DR, za výbor určený Jacko Michal, ktorému sa zaplatí za
nachystané drevo. Po zaplatení sa táto drevná hmota môže prepraviť. Doklad
o zaplatení je dokladom na oprávnenie prepraviť drevnú hmotu v deň ako je dátum
uvedený na tomto doklade, prípadne sa na doklade uvedie dátum prepravy podľa
požiadavky člena, ktorý si palivové drevo pripravil.

Zásady prípravy a odvozu ihličnatej vlákniny.
1. Miesto prípravy ihličnatej vlákniny určí výbor spoločenstva resp. poverený člen
výboru Baran Michal, ktorý vydá prípravný lístok na drevnú hmotu, v ktorom sa
uvedie miestná časť, porast a množstvo, ktoré si člen chce pripraviť.
2. Drevná hmota určená na prípravu ihličnatej vlákniny sa označí farbou a len tieto
označené stromy sa môžu vyrúbať a pripraviť ako ihličnatá vláknina.
3. Po výrube označených stromov sa prevedie meranie nachystanej ihličnatej vlákniny
poverenými členmi výboru Jacko Michal, Baran Michal a na základe nameraných
dĺžok a stredového priemeru sa stanoví objem v m3 nachystaného dreva. Z merania
sa vyhotoví dodací list resp. číselník drevnej hmoty.
4. Po zaplatení sa drevná hmotu môže odviesť z porastu.
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Cenník drevnej hmoty.
Cena palivového dreva je stanovená za traktorovú vlečku (cca 5 prm) ............ 25.- €
V prípade, že je použitý iný dopravný prostriedok cena sa určuje podľa nachystaných prm
v sume 5.- € za 1 prm. ( prm = priestorový meter )
Cena platí pre všetky dreviny listnaté a ihličnaté v nachystanej dĺžke do 1,5 m.

Cena ihličnatej vlákniny je stanovená podľa stredového priemeru za m3
Do hrúbky 20 cm suma ..................... 10.- € za m3
Hrúbka 21 – 30 cm suma ................. 20.- € za m3
Hrúbka 31 a viac suma ...................... 30.- € za m3

Cena platí pre drevinu smrek, borovicu, smrekovec v dĺžkach nad 1 m.

V Banskom dňa
Za výbor spoločenstva:

