Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 05.06.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Občania z obce Poriadie podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 12.04.2018.
5. Prejednanie uznesenia č. 41/2018 Mestského zastupiteľstva mesta Myjava zo dňa
24. apríla 2018 o spolupráci s obcami pri zabezpečení služieb obyvateľov
v zariadeniach mesta a Rekonštrukcia Domu smútku.
6 Návrh na posúdenie možnosti finančne participovať na príprave a realizácii
59. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018, ktorý
sa bude konať v dňoch 15- 17. júna 2018.
7. Návrh mesta Myjava na spolufinancovanie miestnej komunikácie Vlčkovia – smer
Myjava v k. ú. Myjava.
8. Prejednanie žiadosť Miroslav Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č.
26453/1 v k. ú. Poriadie .
9. Prejednanie žiadosť Štefan Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č. 26453/1
v k. ú. Poriadie.
10. Prejednanie žiadosť Jaroslav Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č. 26453/1
v k. ú. Poriadie.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
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1. Zahájenie.
-------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných všetkých
sedem poslancov, z toho dôvodu bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia
--------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 21/2018 zo dňa 05.06.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 12, ods.5:
I. p r e r o k o v a l o
-

návrh programu rokovania OZ v Poriadí dňa 12.04.2018

II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 12.04.2018.
5. Prejednanie uznesenia č. 41/2018 Mestského zastupiteľstva mesta Myjava zo
dňa 24. apríla 2018 o spolupráci s obcami pri zabezpečení služieb obyvateľov
v zariadeniach mesta a Rekonštrukcia Domu smútku.
6 Návrh na posúdenie možnosti finančne participovať na príprave a realizácii
59. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018, ktorý
sa bude konať v dňoch 15 - 17. júna 2018.
7. Návrh mesta Myjava na spolufinancovanie miestnej komunikácie Vlčkovia –
smer Myjava v k. ú. Myjava.
8. Prejednanie žiadosť Miroslav Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č.
26453/1 v k. ú. Poriadie .
9. Prejednanie žiadosť Štefan Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č.
26453/1 v k. ú. Poriadie.
10. Prejednanie žiadosť Jaroslav Durec o odkúpenie obecného pozemku p. č.
26453/1 v k. ú. Poriadie.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
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Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Dušan Klimek a posl. Miroslav
Pražienka.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 12.04.2018
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 22/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí § 11, ods. 1.
I.
II.
-

vykonalo
v spolupráci s kontrolórkou a starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré
sa konalo dňa 12.04.2018
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 12.04.2018.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Prejednanie uznesenia č. 41/2018 Mestského zastupiteľstva mesta
Myjava zo dňa 24. apríla 2018 o spolupráci s obcami pri zabezpečení
služieb obyvateľov v zariadeniach mesta a Rekonštrukcia Domu smútku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová prečítala poslancom uznesenie č. 41/2018
Mestského zastupiteľstva mesta Myjava zo dňa 24. apríla 2018 o spolupráci s obcami pri
zabezpečení služieb obyvateľov v zariadeniach mesta a Rekonštrukcia Domu smútku.
Mestské zastupiteľstvo vypovedalo Dohodu o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov
v meste Myjava uzatvorenú dňa 22.6.2000 a požaduje pripraviť novú s presnou špecifikáciou
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rozúčtovaných nákladov, kontrolou, ale i spolufinancovaní investície obcami do 3 rokov
a predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave:
- spôsob financovania
- harmonogram rekonštrukcie
- poplatky za cintorínske a pohrebné služby
- analýzu hrobových miest
- novú zmluvu s obcami o spoločnom užívaní a financovaní cintorínov a Domu smútku.
Poslanci OZ Poriadie navrhujú viesť samostatne ekonomiku financovania cintorínov +
Domu smútku, kde by bolo presne vidieť náklady a výnosy na túto kapitolu. Zároveň chce
obec získať aspoň čiastočnú správu t. j. rozhodovaciu činnosť.
Uznesenie číslo 23/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- uznesenie č. 41/04/2018 Mestského zastupiteľstva mesta Myjava zo dňa 24.apríla 2018
o spolupráci s obcami pri zabezpečení služieb obyvateľov v zariadeniach mesta
a Rekonštrukcia Domu smútku na Myjave.
II. b e r i e na v e d o m i e
- uznesenie č. 41/04/2018 Mestského zastupiteľstva mesta Myjava zo dňa 24.apríla 2018
o spolupráci s obcami pri zabezpečení služieb obyvateľov v zariadeniach mesta
a Rekonštrukcia Domu smútku na Myjave.

-

III. n a v r h u j e
ekonomicky osamostatniť financovanie cintorínov a Domu smútku na Myjave.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Návrh na posúdenie možnosti finančne participovať na príprave
a realizácii 59. ročníka Medzinárodného festivalu Myjava 2018, ktorý sa
bude konať v dňoch 15.-17. júna 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila na zasadnutie OZ Poriadie žiadosť
mesta Myjava o poskytnutie finančnej dotácie na prípravu a realizáciu 59. ročníka
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2018.
Zabezpečenie a realizácia
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2018 je veľmi finančne náročné a zložité.
Mesto Myjava spolu so svojimi organizačnými partnermi hľadá všetky možnosti vedúce
k takému finančnému zabezpečeniu folklórneho festivalu, aby sa jeho kredit udržal, ale
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i skvalitňoval a zvyšoval. Obecné zastupiteľstvo v Poriadí navrhuje finančnú dotáciu mestu
Myjava pre účel zabezpečenia tohto festivalu v sume 300,00 Eur.
Uznesenie číslo 24/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na posúdenie možnosti finančne participovať na príprave a realizácii 59. ročníka
Medzinárodného festivalu Myjava 2018, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 17. júna 2018
II. s c h v a ľ u j e
- dotáciu z rozpočtu vo výške 300,00 Eur (slovom tristo Eur)
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Dušan Klimek,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Slávka Bachoríková.
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Návrh mesta Myjava na spolufinancovanie miestnej komunikácie
Vlčkovia – smer Myjava v k. ú. Myjava.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o požiadavke primátora
mesta Myjava o možnosti spolufinancovania opravy miestnej komunikácie Vlčkovia smerom
na Myjavu. Uvedená miestna komunikácia je v havarijnom stave, sú na nej veľké výtlky čo
doslova ohrozuje cestnú premávku na uvedenej komunikácii. Už viackrát bola obec oslovená
zo strany SAD, aby túto komunikáciu opravila, pretože po nej premáva linkový autobus
Myjava – Piešťany. Obecné zastupiteľstvo preto súhlasí so spolufinancovaním tejto
komunikácie smerom na Myjavu a taktiež je potrebné opraviť preliačinu na uvedenej
komunikácii smerom na Krajné pred mostom ponad železničnou traťou a výtlky na moste.
Obecné zastupiteľstvo taktiež súhlasí s opravou zástavky v Dolnom Výhone (zaasfaltovanie
plochy pred autobusovou zástavkou).
Uznesenie číslo 25/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na spolufinancovanie opravy miestnej komunikácie Vlčkovia smerom na Myjavu
v sume 10.000,00 Eur.
II.

schvaľuje
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spolufinancovanie opravy miestnej komunikácie Vlčkovia smerom na Myjavu vo výške
10.000,0 Eur. Dotácia bude uhradená po zrealizovaní prác formou úhrady samostatnej
faktúry vystavenej na Obec Poriadie.
opravu preliačiny na MK smerom do Krajného, opravu výtlkov na moste ponad
železničnú trať
opravu zástavky v Dolnom Výhone (zaasfaltovanie plochy pred autobusovou zástavkou
v Dolnom Výhone)
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Dušan Klimek, Slávka
Bachoríková, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa:
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Prejednanie žiadosti Miroslava Durca o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 26453/1 v k. ú. Poriadie
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom na zasadnutie OZ žiadosť
p. Miroslava Durca na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnaté porasty.
Jedná sa o obecnú parcelu, ktorá sa nachádza pred rodinnými domami. Rodinný dom súpisné
číslo 302 sa nachádza takmer na hranici pozemku. Vchod a vjazd do rodinného domu je
vybudovaný na p. č. 26453/1. Pri odpredaji je nevyhnutné ponechať pre verejný záujem
minimálne šírku 3 m od štátnej komunikácie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pripraviť
a vyvesiť zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast, pri
odpredaji pozemku je potrebné ponechať šírku 3m od štátnej komunikácie.
Uznesenie číslo 26/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Miroslava Durca
II. s c h v a ľ u j e
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Miroslava Durca na nasledovných podmienok:
a) pri odpredaji je potrebné ponechať minimálnu šírku 3m od štátnej komunikácie
b) rozsah predávaného pozemku bude v časti vytýčenej hranicami pozemkov priľahlých
k rodinnému domu č. 302 na p. č. 26452/9 a k pozemku p. č. 26452/4 v k. ú. Poriadie.
Odôvodnenie: Rodinný dom sa nachádza takmer na hranici pozemku. Vchod a vjazd do
rodinného domu je vybudovaný na p. č. 26453/1. Pri odpredaji je nevyhnutné ponechať pre
verejný záujem min. šírku 3 m od štátnej komunikácie.
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Dušan Klimek, Slávka Bachoríková,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9. Prejednanie žiadosti Štefana Durca o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 26453/1 v k. ú. Poriadie
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom na zasadnutie OZ žiadosť
p. Štefana Durca na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnaté porasty.
Uznesenie číslo 27/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Štefana Durca
II. s c h v a ľ u j e
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Štefana Durca na nasledovných podmienok:
a) pri odpredaji je potrebné ponechať minimálnu šírku 3m od štátnej komunikácie
b) pred odpredajom je nevyhnutné zabezpečiť zosúladenie stavu evidenčného so stavom
skutkovým rodinného domu súpisné číslo 249 postaveného v roku 1937
c) zabezpečiť list vlastníctva na rodinný dom na parcele číslo 26452/11
d) rozsah predávaného pozemku pred parcelou č. 26452/1 je možné riešiť iba s vlastníkom
pozemku t.j. pánom Štefanom Durcom
Odôvodnenie: Rodinný dom sa nachádza takmer na hranici pozemku. Vchod a vjazd do
rodinného domu je vybudovaný na p. č. 26453/1. Pri odpredaji je nevyhnutné ponechať pre
verejný záujem min. šírku 3 m od štátnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Dušan Klimek, Slávka Bachoríková,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
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10. Prejednanie žiadosti Jaroslava Durca o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 26453/1 v k. ú. Poriadie
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom na zasadnutie OZ žiadosť
p. Jaroslava Durca na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnaté porasty.
Uznesenie číslo 28/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Jaroslava Durca
II. s c h v a ľ u j e
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26453/1 – trvale trávnatý porast pre žiadateľa
Jaroslava Durca na nasledovných podmienok:
a) pri odpredaji je potrebné ponechať minimálnu šírku 3m od štátnej komunikácie
b) rozsah predávaného pozemku bude v časti vytýčenej hranicami pozemku priľahlému
k rodinnému domu č. 301.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Dušan Klimek, Slávka Bachoríková,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

11. Rôzne.
---------------Poslankyňa Slávka Bachoríková predniesla na zasadnutí ústnu požiadavku od p. Ing.
Pavla Marečku, Turá Lúka na prenájom tenisového kurtu. Obecné zastupiteľstvo predbežne
súhlasí s prenájmom tenisového kurtu. Podmienky prenájmu s nájomcom je potrebné
prerokovať so starostkou obce Ing. Zuzanou Boskovičovou, ktorá bude informovať
o výsledku na budúcom zasadnutí OZ Poriadie.
Uznesenie číslo 29/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- ústnu žiadosť na prenájom p. Pavla Marečku na prenájom Tenisového kurtu Poriadie.
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II. s c h v a ľ u j e
- prenájom Tenisového kurtu Poriadie pre Ing. Pavla Marečku.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Dušan Klimek, Slávka Bachoríková,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom OZ Poriadie cenník na
odpredaj dreva pre rok 2018, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Obecné
zastupiteľstvo v Poriadí súhlasí s cenníkom ktorý je priložený v prílohe tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 30/2018 zo dňa 05.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 11, ods. 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- Cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov a dodávky podľa STN 480055
a STN 480056, v €/m3 bez DPH v lokalite OM + Samovýroba v poraste s DPH prm resp.
m3 + Biomasa €/t bez DPH ako je uvedený v prílohe tejto zápisnice.
II.

schvaľuje

- Cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov a dodávky podľa STN 480055
a STN 480056, v €/m3 bez DPH v lokalite OM + Samovýroba v poraste s DPH prm resp.
m3 + Biomasa €/t bez DPH ako je uvedený v prílohe tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Dušan Klimek, Slávka
Bachoríková, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

12. Diskusia.
-------------------Posl. Stanislav Duga informoval poslancov o tom, že v piatok t.j. 8.6.2018 v čase od 7,00 –
8,00 bude prebiehať taktické cvičenie profesionálnych hasičov Myjava v priestoroch
Detského ihriska na Poriadí.
9

13. Záver.
---------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Poriadie a poďakovala prítomným na účasť na zasadnutí.

-------------------------------------------------------Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce

-------------------------------------------------------Overovatelia:

-------------------------------------------------------Anna Pražienková, zapisovateľka
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Obec Poriadie č. 114
Cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky
podľa STN 480055 a STN 480056, v €/m3 na lokalite OM + Samovýroba v poraste v € prm resp. m3 + Biomasa €/t
rok 2018
hr. st.

sm

III.A
sc

bk

db

hr. st.

20-29 cm

20-29 cm

€

€

30-39 cm
€
40-49 cm
€
50-59 cm
€
60 cm +
€

hr. st.

80,00

90,00

60,00

80,00

90,00

60,00

80,00

90,00

60,00

80,00

90,00

60,00

sm

I.
sc

bk

30-39 cm
€
40-49 cm
€
50-59 cm
€
60 cm +
€

db

hr. st.

do 29 cm

do 29 cm

€

€

30-39 cm

30-39 cm

100,00

€
40-49 cm
€

60 cm +
€

bk

70,00

70,00

50,00

70,00

70,00

50,00

70,00

70,00

50,00

70,00

70,00

50,00

70,00

70,00

50,00

sm

II.
sc

87,00

bk

db

hr. st.
20-29 cm
€
30-39 cm
€
40-49 cm
€
50-59 cm
€
60 cm +
€

sm

III.C
sc

bk

60,00

50,00

45,00

60,00

50,00

45,00

60,00

50,00

45,00

60,00

50,00

45,00

60,00

50,00

45,00

V. tr.
Dr.

db

Vlákninové a sm, sc
ostatné
€
priemyselné
drevo v kôre bk, db

105,00

€

€

100,00

94,00

100,00

104,00

100,00

104,00

50-59 cm
€

sm

III.B
sc

40-49 cm
€

87,00

105,00

94,00

90,00

105,00 104,00

90,00

105,00 104,00

Biomasa

60 cm +
€

€/t

hr. st.
do 29 cm
€
30-39 cm
€
40-49 cm
€
50-59 cm
€
60 cm +
€

Schválil dňa:

sm
45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

bk

bo

Samovýroba
cena v
Druh
D r . cena v €
€ /m³ Po ťažbe -palivo
€ /m³2/prm
ihl./list.
25,00 Prerezávka 5/prm
ihl./list.
palivo
43,00
16,00

Prebierka - palivo ihl./list.

8/prm

Guľatina III.A

ihl./list.

25/m3

Guľatina III.B

ihl./list.

18/m3

Guľatina III.C

ihl./list.
ihl./list.

15/m3
10/prm

Žrde

50-59 cm
€

Ihl./list.

db

III.D
sc

