Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Dodatok č. 1/1/2017
k
Smernici č.1/2016 § 4 - cena dreva pre rok 2017

Cena dreva na pni v roku 2017 :

Cena dreva na pni - tvrdé drevo :

- 25,- €/m3

Cena dreva na pni - mäkké drevo:

- 15,- €/m3

1. Cena dreva v roku 2017 pre palivové drevo :

a.) Tvrdé palivové drevo
cena tvrdého palivového dreva dodaného v kmeňoch - klátoch rôznych priemerov
a dĺžok
- cena dreva na pni
- 25,- Euro/m3
- manipulácia, meranie, dokumentovanie - 2,- Euro/m3
-------------------------------cena dreva :
- 27,- Euro/m3
- priemerná cena za ťažbu
- cena dreva na rok 2017

- 15,- Euro/m3
-------------------------------42.- Euro/m3

cena tvrdého palivového dreva v urbárskych naturálnych jednotkách - UnJ
- cena tvrdého dreva v roku 2017 pre výpočet naturálneho vyrovnania - 14,0 UnJ/m3

b.) Mäkké palivové drevo
cena mäkkého palivového dreva dodaného v kmeňoch - klátoch rôznych priemerov a
dĺžok
- cena dreva na pni
- 16,- Euro/m3
- manipulácia, meranie, dokumentovanie - 2,- Euro/m3
- priemerná cena za ťažbu
- 15,- Euro/m3
-------------------------------- cena dreva na rok 2017
33.- Euro/m3
cena mäkkého palivového dreva v urbárskych naturálnych jednotkách - UnJ
- cena mäkkého dreva 2017 pre výpočet naturálneho vyrovnania - 11,0 UnJ
c.) cena dreva pripravovaného ako „metrovica na pni“ v prm nad priemer 12 cm
základným predpokladom priradenia ceny je - príprava dreva - metrovice z porastu
zo samostatne stojacich stromov
- cena dreva musí zahŕňať - cenu dreva na pni
- cenu za meranie a dokumentovanie

- cena dreva je odvodená a vypočítaná zo stanovenej ceny dreva na pni 25,- + 2,- resp.
16,- + 2,- Euro/m3, teda 27,- Euro/m3(tvrdé) resp. 18,- Euro/m3(mäkké)
- množstvo dreva v prm prepočíta výpočet stanoveným koeficientom na m3
a celkovú hodnotu stanoví na množstvo v m3
- cena dreva pre naturálne vyrovnanie - 9,0 UnJ/m3(tvrdé) resp. 6,0 UnJ (mäkké)
d.) cena dreva pripravovaného ako „metrovica po ťažbe“ v prm nad priemer 12 cm
základným predpokladom je - príprava dreva - metrovice z porastu po ťažbe, teda
porastu, ktorý je určený na dočistenie
- najnižšiu cenu stanovuje spoločenstvo na 9,- Euro/prm
e.) cena dreva pripravovaného ako „haluzina po ťažbe“ pod priemer 12 cm
cena dreva pripravovaného ako „haluzina po prerezávke“ pod priemer 12 cm
- najnižšiu cenu stanovuje spoločenstvo na 6,- Euro/prm
f.) cena dreva pripravovaného ako „haluzina po prerezávke“ pod priemer 8 cm
- najnižšiu cenu stanovuje spoločenstvo na 3,- Euro/prm
g.) žrďovina po prerezávke nad 12 cm na pni
- najnižšiu cenu stanovuje spoločenstvo na ??,- Euro/prm
h.) žrďovina po prerezávke pod 12 cm na pni
- najnižšiu cenu stanovuje spoločenstvo na ??,- Euro/prm
i.) cena stanovená podľa odsekov d.) e.) f.) g.) h.) je pokladaná
- za „cenu stanovenú dohodou“ po dohode medzi zástupcom spoločenstva
a odberateľom - spravidla na 1 prm (Euro/prm)
- cenu stanovuje hospodár - gazda po dohode s konkrétnym odberateľom
- cena zohľadňuje terénne podmienky
- kvalitu dreva
- ostatné položky určené hospodárom
2. prepočítací koeficient 1 prm na 1 m3 pre tvrdé palivo
- prepočítací

koef. 0,?? (dreva z prm na m3 )

3. prepočítací koeficient 1 prm na 1 m3 pre mäkké palivo
- prepočítací

koef. 0,?? (dreva z prm na m3 )

4. Hodnotu zníženia ceny dreva pre člena spoločenstva podľa Smernice č. 1/2016, § 2, ods. 4
pre rok 2017 stanovuje tento dodatok na 2 UnJ/m3 v rozsahu veľkosti podielu člena.
5. Podiel majetku určeného na rozdelenie na 1 čiastku vlastníctva - 1,00 m3 dreva
pre rok 2017 - v zmysle Smernice č. 1/2016 §1, písm. E
6. Na ceny stanovené dohodou sa nevzťahujú žiadne zľavnenia

7. Vyššia kvalita dreva ako palivového bude predávaná za trhové ceny.
8. Kvalita a sortimentácia surového dreva sa bude vykonávať podľa STN
480055,480056 a 480051
9. Pri príprave haluziny samovýrobou môže prípravca spracovávať drevo len v priestore
určenom hospodárom spoločenstva a drevo vyznačené hospodárom. Zásah do iného
priestoru je neprípustný. Pri spracovaní pridelenej samovýroby palivového dreva je
prípravca povinný vykonať uhadzovanie haluzí, vyčistenie a úpravu priestorov
ťažby.
10. Vyznačenie ťažby, prebratie upravených priestorov po ťažbe, povolenie na vývoz
drevnej hmoty a kontrolu vykonanej finančnej úhrady zabezpečuje hospodár
spoločenstva - gazda.
11. Meranie drevnej hmoty pri odvoze vykoná hospodár spoločenstva za účasti aspoň
jedného člena výboru.
12. Člen spoločenstva musí prejaviť záujem o svoj podiel na dreve (majetok určený na
rozdelenie v zmysle Smernice č. 6/2016, § 6) do 31.3.2017, v opačnom prípade bude
jeho podiel považovaný za podiel určený na predaj iným odberateľom.

Schválené výborom spoločenstva
na 45. zasadaní dňa ?.?.2017
podľa Smernice č. 1/2016
schválené Valným zhromaždením
v Ráztočne, dňa 24.2.2017
uzn, č.

Peter Meliško
predseda UPS-R
Marian Škrteľ
predseda DR-UPS-R

