
Žiadosť záujemcu o palivové drevo SAMOVÝROBOU v lesoch  

POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBÁRSKYCH LESOV A PASIENKOV  KOŠECA,  

 

Poradové číslo žiadateľa : 2022/........ 

Meno a priezvisko žiadateľa :  ............................................................. 

telefónne číslo žiadateľa......................podpis žiadateľa.......................  

adresa žiadateľa :  ................................................................................       

Meno a priezvisko inej osoby, vykonávajúcej samovýrobu v zastúpení 

žiadateľa..............................................podpis....................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poučenie : 

- žiadateľ – samovýrobca musí byť osoba staršia ako 18 rokov, 

- žiadateľ musí dodržiavať pravidlá, uvedené v SMERNICI č.01/2022, schválenej  výborom zo dňa 

25.5.2022, 

- SMERNICA je voľne dostupná na web stránke obce www.košeca.sk/stranky/organizacie  a  

žiadateľ, ktorý nemá prístup na internet, si ju môže vyžiadať od povereného člena výboru, 

- žiadateľ berie na vedomie skutočnosti, že všetky práce v lese(pílenie, ukladanie, približovanie, 

odvoz a iné) vykonáva on, osoba v zastúpení alebo iní pomocníci, na vlastné nebezpečenstvo 

a na vlastné náklady  

- žiadateľ berie na vedomie, že preberá zodpovednosť za seba i svojich pomocníkov za 

dodržiavanie predpisov o ochrane, zdravia a bezpečnosti pri práci 

- že bez kompletne vypísaného a podpísaného“ POVOLENIA na samovýrobu“ nesmie v lese 

vykonávať žiadne práce 

- Platnosť „POVOLENIA“ na samovýrobu je 1 mesiac od vyznačenia priestoru na ťažbu OLH alebo 

povereným členom výboru. 

- že odvoz vyťaženého dreva z lesa je možný len s kompletne vyplnenými tlačivom 

„POUKAZ na odpredaj dreva“ , s  „Dokladom o zaplatení“  na účet spoločenstva  a „doklade 

o pôvode dreva“  

- žiadateľ berie na vedomie, že nesmie pri výkone prác on ani jeho pomocníci v lese fajčiť, zakladať 

oheň alebo inak porušovať požiarno - bezpečnostné predpisy 

- žiadateľ je v prípade vzniku požiaru, ekologickej havárie , ťažkej ujmy na zdraví , smrteľného 

úrazu a pod. túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť predsedovi spoločenstva. 

 

Ja, vyššie podpísaný žiadateľ – záujemca o samovýrobu palivového dreva som bol poučený 

o SMERNICI č.01/2022 vydanej 25.5.2022 , tiež poučenie k svojej žiadosti som prečítal, čo 

potvrdzujem svojím 

 

        podpisom : .........................................         dňa ....................... 


