
Smernica o nárokoch na palivové drevo v hospodárskom roku 2016. 
 
1. Každý člen spoločenstva môže dostať palivové drevo za cenu, ktorá sa stanovuje na 23 € za 1 prm 
na odvoznom mieste (115€ za 5 prm a 230€ za 10 prm), ktorým je spoločný les spolumajiteľov. Cena 
je cenou dreva a cenou výroby metrovice. Nakládku, odvoz a vykládku palivových metrovíc si 
zabezpečia vlastníci na vlastné náklady. Minimálne množstvo palivového sa stanovuje na 1 prm paliva. 
Na menšie množstvo paliva nie je nárok. 
2. záujem o uplatnenie nároku na palivové drevo podľa bodu 1 sa robí písomne, pričom písomnú 
žiadosť dostane každý člen spoločenstva poštou alebo na požiadanie od Vojtecha Minárika. 
3. žiadosť o palivové drevo obsahuje relevantné údaje pre posúdenie nároku (žiadosť vzadu). 
4. stanovuje sa nárok 1 prm palivového dreva na vlastníctvo 432 podielov. 
5. nárok na výrobu palivového dreva podľa bodu 1 a 4 majú : 
a) členovia spoločenstva sami vlastniaci minimálne 432 podielov, ktorí písomne požiadajú o výrobu 
dreva; 
b) členovia spoločenstva vlastniaci menej ako 432 podielov len vtedy, ak na písomnej žiadosti 
zdokumentujú skutočnosť, že iní vlastníci sa vzdávajú nároku na palivové drevo v ich prospech.  
6. Členovia sú povinní svoj záujem o palivové drevo uplatniť písomnou žiadosťou. Kompletne 
vyplnenú a podpísanú žiadosť odovzdajú Vojtechovi Minárikovi, 913 25 Bobot 163, telefón 032 
6594381 alebo 0944 151845. 
7. Lehota na uplatnenie záujmu o palivové drevo je do 30. apríla 2016. Žiadosti po tomto termíne 
sa neakceptujú. 
8. Vojtech Minárik prevezme od členov písomnú úplne vyplnenú žiadosť. Žiadateľovi dá 
potvrdenie o prijatí žiadosti. Neúplne vyplnené žiadosti pán Minárik nie je oprávnený prijať. 
9. Po 30.4.2016 Vojtech Minárik predloží výboru požiadavky členov na palivové drevo. Výbor a DR 
odkontrolujú každú písomnú žiadosť čo sa týka množstva požadovaného dreva a počtu vlastníckych 
podielov, preveria podpisy na žiadostiach podľa podpisových vzorov z archívu spoločenstva 
a definitívne schvália oprávnenosť nároku žiadateľov v zmysle tejto smernice. Členovia spoločenstva, 
ktorí nesplnia pravidlá tejto smernice palivo nedostanú. 
10. Po vyrobení palivového dreva podľa záujmu členov bude drevo jednotlivým členom pridelené na 
základe náhodného lósu. Losovanie vykoná výbor a dozorná rada. 
11. Je povinnosťou členov informovať sa u Vojtecha Minárika o termíne výdaja dreva a dohodnúť 
s ním expedíciu palivového dreva z lesa. 
12. Výdaj dreva z lesa je povolený len za účasti pána Minárika alebo ním splnomocnenej osoby. 
13. Člen spoločenstva má právo si drevo osobne prehliadnuť ešte pred jeho naložením a je povinný 
odovzdávajúcemu členovi ZVL potvrdiť podpisom súhlas alebo nesúhlas s množstvom a kvalitou 
dreva. Člen spoločenstva je povinný podpísať prehlásenie, že na sebe preberá všetku zodpovednosť za 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s nakládkou, prepravou a výkladkou dreva. 
Neskoršie reklamácie kvality a kvantity dreva po jeho vyložení a podpísaní súhlasu sa neakceptujú. 
Pokiaľ nebude člen s množstvom a kvalitou súhlasiť môže odmietnuť pridelené drevo. Odmietnuť 
môže len jedenkrát. Pri druhej ponuke dreva nespokojnému členovi bude prítomný jeden člen výboru a 
jeden člen DR, ktorí budú postupovať tak, aby bol uspokojený nárok člena ako aj všeobecný záujem 
združenia. Pokiaľ člen odmietne ponuku paliva aj druhýkrát za prítomnosti funkcionárov výboru a DR 
na ďalšiu ponuku stráca nárok. 
14. Člen spoločenstva zaplatí p. Minárikovi alebo inej splnomocnenej osobe platbu za drevo pri 
podpise súhlasu s jej množstvom a kvalitou.  
15. Nakladanie dreva na odvozné prostriedky, prevoz dreva a jeho vykládku si zabezpečia vlastníci na 
vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
16. Členovia, ktorí si neuplatnia písomne nárok na palivo alebo nesplnia podmienky dodávky 
palivového dreva podľa bodov 1-15 nemajú nárok na výrobu paliva v zmysle bodu 1. 
 



Žiadosť o palivové drevo v roku 2016. 
 
Dolupodpísaný člen Združenia vlastníkov lesov Bobot 
 
 
........................................................................................................................................................................... 

meno a priezvisko 
 
 
týmto žiadam výrobu                          prm palivového dreva za cenu 23 € / 1 prm 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vlastníctvo 432 podielov podmieňuje nárok na 1 prm paliva. 
 
Žiadateľ je vlastníkom                       vlastníckych podielov.  
 
Zoznam členov ZVL Bobot, ktorí sa vzdávajú svojho nároku na palivo v prospech vyššie uvedeného žiadateľa : 
 

meno a priezvisko a počet vlastníckych podielov a vlastnoručný podpis !!! 
 
1................................................................................................................................................................................. 
 
2................................................................................................................................................................................. 
 
3................................................................................................................................................................................. 
 
4................................................................................................................................................................................. 
 
5................................................................................................................................................................................. 
 
6................................................................................................................................................................................. 
 
7................................................................................................................................................................................. 
 
8................................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                                                  ................................................................... 
dátum                                                                                              vlastnoručný podpis žiadateľa 
 
 
odstrihnúť–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––odstrihnúť 
 
 
 
Potvrdzujem prijatie žiadosti o palivové drevo od.................................................................................................... 
 
Žiadosť je                              úplná*                         neúplná* 
*(nehodiace sa škrtnúť) 
 
dátum                                                                                       Vojtech Minárik.................................................. 
                                                                                                        podpis 
 


