
Pravidlá pre systém samovýroby v LPS Svrčinovec 
 

schválené opatrením výboru LPS Svrčinovec č. 29/2019 dňa 07.06.2019 
 

I. 
Pod samovýrobou sa rozumie 

a) individuálna ťažba palivového dreva alebo úžitkového dreva vykonaná žiadateľom po 
vyznačení ťažby odborným lesným hospodárom, a na základe osobitného súhlasu 
vydaného zárubkárom, 

b) odber palivového alebo úžitkového dreva žiadateľom zo skládky po vytriedení tohto 
dreva dozorom pri ťažbe a odbyte dreva, a na základe osobitného súhlasu vydaného 
zárubkárom, 

c) zber zvyškov po ťažbe v lese alebo na skládke po súhlase dozoru pri ťažbe a odbyte 
dreva, a na základe osobitného súhlasu vydaného zárubkárom.  

 
II. 

Nárok na samovýrobu 
a) Nárok na palivové drevo má každý vlastník lesa v objeme ca 3 m3/rok. V prípade že 

túto možnosť nevyužíva pravidelne, alebo ide o väčšieho vlastníka, je možné podľa 
ťažbových možností daných parciel prideliť aj vyšší objem paliva. 

b) Nárok na zber zvyškov po ťažbe má každý vlastník lesa. Ak o zvyšky nemajú záujem 
vlastníci danej parcely, môžu byť tieto poskytnuté aj iným žiadateľom. 

c) Nárok na úžitkové drevo má vlastník lesa do výšky svojho podielu na ťažbových 
možnostiach danej parcely podľa platného programu starostlivosti o les (PSL). Takto 
odobraný podiel sa mu odpočíta z výnosov spoločných ťažieb na danej parcele. 

 
III. 

Ceny samovýroby 
a) Poplatok za palivové drevo pre vlastníka je 3 €/m3. Pri odbere zo skládky sa k nej 

pripočítajú náklady na ťažbu a približovanie podľa platného cenníka pre danú lokalitu. 
b) Zber zvyškov po ťažbe je vlastníkom, a v prípade nezáujmu vlastníkov aj iným 

žiadateľom poskytovaný bezodplatne.  
c) Cena úžitkového dreva pre vlastníka je 35% aktuálnej odbytovej ceny daného 

sortimentu (rezerva), zníženej o vlastné náklady na ťažbu a približovanie podľa 
platného cenníka pre danú lokalitu. Pri odbere zo skládky sa náklady na ťažbu 
a približovanie neodpočítavajú. 

 
IV. 

Zoznam požiadaviek na samovýrobu 
a) Zoznam požiadaviek vedie kancelária LPS za každý kalendárny rok v tabuľke. 
b) Zoznam obsahuje tieto údaje: 

− údaje o žiadateľovi (meno, telefónne číslo) 
− údaje o vlastníkovi na ktorého sa žiadosť uplatňuje (meno, adresa, dátum nar.) 
− predmet žiadosti (individuálna ťažba, zber zvyškov, odber zo skládky) 
− požadovaný sortiment (palivo, úžitkové drevo, haluzina+ zvyšky po ťažbe) 
− požadovaná lokalita (zárubok/parcela, ak ju žiadateľ vie uviesť) 
− termín realizácie (1: jún-júl, 2: august-september, 3: október-november) 
− podpis žiadateľa 
− kontrolný záznam OLH (parcela podľa podielov EKN a ťažbových možností) 



c) Zoznam sa uzatvára a OLH ho vyhodnocuje trikrát za rok, a to v termínoch 15.5., 
15.7., a 15.9. 

d) Na základe vyhodnotenia zoznamu OLH za účasti zárubkára vyznačí individuálnu 
ťažbu pre zárubok na dané obdobie, a vydá tlačivá prázdnych povolení zárubkárovi.  

 
V. 

Povolenie na samovýrobu 
a) Povolenie na samovýrobu vydáva zárubkár na základe hromadného povolenia na 
ťažbu dreva vystaveného OLH, vyhodnoteného zoznamu požiadaviek v kancelárii 
LPS, a konkrétneho dohovoru so žiadateľom. 

b) Povolenie na samovýrobu obsahuje: 
− údaje o žiadateľovi (meno, telefónne číslo) 
− druh samovýroby (individuálna ťažba, odber zo skládky, zber zvyškov) 
− sortiment (palivo, úžitkové drevo, haluzina, ležanina, zvyšky) 
− parcela 
− množstvo (m3 pri palive a úžitkovom dreve, priestorové metre pri zvyškoch)  
− doba platnosti (jún-júl, august-september, október-november) 
− výpočet ceny samovýroby (cena = množstvo v m3 x jednotková cena v €/m3) 
− dátum vystavenia 
− dátum platnosti 
− podpis žiadateľa 
− podpis zárubkára 

 
VI. 

Úloha zárubkára 
a) Účasť na vyznačení individuálnu ťažbu pre samovýrobu s OLH. 
b) Vystavenie povolení záujemcom a určenie miesta a sortimentu samovýroby.  
c) Kontrola správnosti spôsobu vykonania samovýroby na mieste (množstvo, vyznačené 

stromy, upratanie zvyškov po ťažbe) 
d) Evidovanie vyznačenej a nevykonanej samovýroby pre jej využitie v ďalšom období.  

 
VII. 

Povinnosti žiadateľa 
a) Mať pri sebe povolenie na samovýrobu pri jej vykonávaní v lese a pri preprave dreva z 

lesa, vrátane zberu a prepravy zvyškov po ťažbe. 
b) Vykonávať samovýrobu výlučne v rozsahu povolenia. 
c) Upratať zvyšky po ťažbe ihneď po ukončení prác, pred ich prevzatím zárubkárom. 
d) Oznámiť ukončenie samovýroby zárubkárovi. 
e) Zaplatiť cenu samovýroby do pokladne LPS do jedného týždňa od ukončenia prác.   

 
Príloha: 
 

Povolenie na samovýrobu 



SÚHLAS  NA SAMOVÝROBU DREVA 
Zárubok:  

 
číslo:  2019/                   

 Vydal: 
 

Odborný lesný  
hospodár 

 

Meno,priezvisko:                                                     
 

Ing. Ivan Feik Číslo osved čenia                      

Vydanie súhlasu:                                                                    
.2019 

Podpis: 
  

 OLH-394 / 99 
Platnos ť súhlasu do:                                     

.2018 

  
 

  
Lesný celok: Čierne Svr činovec Vlastník alebo obhospodarovate ľ lesa:    PKN: 

Vlastnícky celok: LPS Svr činovec LPS Svr činovec   

       
    

Žiadate ľ:       
    

         Meno a priezvisko  žiadate ľa: 
  

Podpis : Adresa:     

Dátum prevzatia:   Platné do:   

         
Lokalita: 

 

Dielec Druh samovýroby Spôsob vyzna čenia  

VYZNAČENÁ/ PRIDELENÁ HMOTA 

Drevina Počet 
kmeňov 

Objem v 
m3 

Plocha v 
ha 

  Palivo - skládka           

  Palivo - ťažba           

PKN  Zvyšky po ťažbe           

  Úžitkové - skládka           

  Úžitkové - ťažba           

   
SPOLU:     

Schválil:        
 

         
Meno a priezvisko zárubkára: 

Podpis :   

Dátum schválenia: 

         
Výpočet ceny samovýroby  vykonal :  
         

Dielec Druh samovýroby 
Počet 
hlasov 

žiadate ľa 

SKUTOČNE ODOBRATÁ HMOTA    

Objem v m3 Cena za 
m3 Výpo čet Cena 

spolu 

  Palivo - skládka             

  Palivo - ťažba             

  Zvyšky po ťažbe             

  Úžitkové - skládka             

  Úžitkové - ťažba             

    SPOLU:             

                  

         

         

         

         



Ťažbu vykoná:    
Právnická 

osoba:                         
    IČO:  Fyzická osoba: meno,  priezvisko  

          

      Podpis:  Podpis:  

Vykonávate ľ ťažby po pou čení svojim podpisom potvrdzuje prevzatie zodpovedno sti za dodržiavanie 
predpisov pri ochrane a bezpe čnosti pri práci, najmä Vyhlášky MPSVR č.46/2010 o lesnej práci a za 
dodržanie predpisov na úseku požiarnej ochrany ! V zmysle tejto vyhlášky môže prácu s JMP v lese 
vykonáva ť len osoba s platným osved čením. Osobitnú pozornos ť venova ť riziku samovo ľného zosunu 
zbytkov drevnej hmoty v dôsledku sklonu terénu, mim oriadnu pozornos ť venova ť dodržiavaniu OBP pri 
zbližovaní, nakládke a odvoze dreva. Používa ť len technologicky bezpe čné pracovné postupy s použitím 
vhodného pracovného náradia. 

Upozornenie: Súhlas na ťažbu je platný až po doplnení údajov v časti "Vykoná" 

          
         
         
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO SVRČINOVEC, 

 so sídlom Svrčinovec  AB 200, 023 12 Svrčinovec, IČO: 42 385 849 

 
 

Systém prideľovania povolení na samovýrobu  

 
1. Vlastníci sa zapíšu do zoznamu žiadateľov o samovýrobu so špecifikovaním požiadavky – zo skládky, ťažba,  

alebo zber zvyškov v obvyklých 3 termínoch (15. máj, 15. júl, 15. september). 

         
2. OLH rozdelí vlastníkov do zárubkov podľa možností palivového dreva v porastoch do 1 týždňa po skončení  

termínov, a oboznámi zárubkárov s rozdelením žiadateľov po jednotlivých zárubkoch.  

         
3. Zárubkári si prevezmú pripravené zoznamy žiadateľov vo svojom zárubku a prázdne tlačivá na vystavenie 

 povolenia na samovýrobu. 
      

         
4. Po uplynutí 2 týždňov od uzavretia termínu (t.j. od 1.júna, od 1. augusta, a od 1. októbra) sa žiadatelia  

obrátia na svojich zárubkárov, a po vzájomnej dohode im zárubkár vyčlení drevo na spracovanie. 

         
5. Žiadatelia po ukončení spracovania samovýroby oboznámia s ukončením príslušného zárubkára. 

         
6. Zárubkár skontroluje a potvrdí žiadateľovi na vystavenom tlačive množstvo spracovaného  

 
 dreva v m3 a zároveň skontroluje správnosť vykonania a upratanie zvyškov po samovýrobe. 

7. Žiadateľ sa do 1 týždňa po ukončení samovýroby dostaví do kancelárie LPS s potvrdeným podkladom od  

zárubkára, na základe ktorého sa vypočíta výška úhrady na zaplatenie do pokladne LPS. 

 

 


