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CENY DREV A NA ROK 2022 

V roku 2021 sme ceny dreva nemenili, platili ceny z roku 2020. Všeobecne náklady 
na Slovensku rastú a tento trend sa týka aj LS, PS Vyšná Slaná. Pri tvorbe cien dreva na 
rok 2022 sme vychádzali z našich finančných možností a úrovne cien dreva v štátnych 
lesoch. 

Ceny sú v prospech vlastníkov znížené o náklady na ťažbu. Vlastníkom, ktorí drevo 
nepotrebujú, toto zníženie kompenzujeme sumou 12,35 € za 1 ha plochy vyplývajúcej 
z podielov. Rozdiel, ktorý vznikne zatial' dokážeme vykryť z finančných prostriedkov, 
ktoré máme k dispozícií z predchádzajúcich období. Takto to nemože fungovat' natrvalo, 
preto treba v budúcich rokoch počítat' zo zvyšovaním cien dreva. 

Všeobecné pravidlá pre odber dreva vlastníkmi navrhujeme ponechat' v doterajšom 
znení: 

1. Každý vlastník má nárok na listnaté alebo ihličnaté palivové drevo v množstve 20 
prm a v samovýrobe tiež 20 prm. 

2. Nárok na bukové palivové drevo za zvýhodnenú cenu je v množstve 2 prm za 1 ha 
výmery. Pri odbere v dÍžkach za 1 ha výmery nárok predstavuje 1,18 prm. 
Odberným miestom je sklad LS,PS. V prípade sprostredkovaného dovozu 
k vlastníkovi miestom vyskladneniaje nákladné vozidlo, ktoré drevo doviezlo. 

3. Pri samovýrobe musí byť platba realizovaná pred odvozom. Pri odbere dreva 
vlastníkom zo skladu sa platí po vyhotovení faktúry. 

4. V prípade, že si vlastník v bežnom roku neobjedná drcvo, resp. samovýrobou 
neodoberie preplatí sa mu náhrada za neodobraté drevo vo výške 12,35 € za 1 ha 
plochy vyplývajúcej z podielov. 

5. Vlastník, ktorý nemá vysporiadané podlžností z predchádzajúceho roku, nevzniká 
mu do ich vysporiadania nárok na novú objednávku resp. plnenie. 

CENY: 
1. Samovýrob (na jedného vlastníka max.20 prm/1 O prm 
2. Samovýrob (nad normu, alebo nečlen) 
3. Buková metrovica- palivo v rámci deputátu 
4. Buková metrovica- vlastník na rámec deput. 
5. Buková metrovica- nečlen 
6. lhličnaté palivové drevo v dÍžkach vlastník 
7. lhličnaté palivové- vlastnťk nad 12 plm 
8. lhličnaté palivové drevo metrovica- vlastník 
9. Buk v dÍžkach na sklade- vlastník 
1 O. Buk v dÍžkach nad 20 m3 a nečlen 
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