Vyvesené ...................
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MESTO

DOBŠINÁ

Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná na svojom 6.mimoriadnom zasadnutí
konanom dňa 22.04.2008 na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesením
č. 198-22/IV-2008-MsZ v y d á v a t ú t o z m e n u

Prílohy k VZN č.37 o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Dobšiná
Lesy sú jedným z našich najväčších bohatstiev, sú základnou zložkou životného prostredia
a poskytujú trvalý zdroj dreva. Pre všetky funkcie lesov je nevyhnutné chrániť lesný fond,
hospodáriť na ňom podľa zásad pokrokovej biológie, techniky, ekonomiky, ktorých výsledkom
je lesný hospodársky plán - ako nástroj cieľavedomého hospodárenia v lesoch. Vlastník
(užívateľ) lesov je povinný dodržiavať a vyžadovať dodržiavanie všetkých zákonných
predpisov na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody SR, hospodáriť
v lesoch na základe LHP, za plnenie ktorého je zodpovedný lesný hospodár a zabezpečiť
ochranu lesa lesnou strážou.
I.
Hospodárenie v lesoch mesta Dobšiná zabezpečuje ich užívateľ - Mestské lesy Dobšiná, spol.
s r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná.
II.
a/ Povolenie na samovýrobu palivového dreva (PD) vydáva OLH (Odborný lesný hospodár )
podľa vyveseného termínovníka na informačnej tabuli Mestských lesoch Dobšiná, spol. s r.o. ,v
čase od 8.00 do 10.00 hod. po predchádzajúcej dohode občana s vedúcim lesného obvodu.
„Povolenie na samovýrobu palivového dreva“ neumožňuje jeho odvoz a je platné 14 dní.
b/ Samovýrobu palivového dreva je možné vykonávať v pracovné dni a v sobotu.
c/ Občan môže vychystať iba palivové drevo, ktoré mu vedúci lesného obvodu určí. Ak občan
odmietne v určenej lokalite chystať, stráca nárok na samovýrobu PD.
e/ Množstvo a druh vychystaného PD preberie a potvrdí na rube povolenia vedúci LO. Občan
zaplatí za nachystané PD cenu podľa platného cenníka v pokladni ML a obdrží pokladničný
doklad z registračnej pokladne. Na základe pokladničného dokladu vystaví vedúci LO Preukaz
pôvodu dreva na prepravu a spracovanie, ktorý ho oprávňuje k odvozu nachystaného PD.
Odvoz je povinný občan zrealizovať v konkrétny deň, na ktorý bol doklad vystavený
v rámci určených vývozných dní pondelok, streda, piatok v čase od ( 630 - 1800 hod).

f/
Sociálne odkázaní občania majú možnosť požiadať o povolenie na chystanie PD
v samovýrobe do 8 cm. Po zaplatení poplatku vo výške 800,- Sk občan obdrží doklad z
registračnej pokladne ML, ktorý ho oprávňuje k odvozu dreva len ručným vozíkom po dobu
30 dní a len v pracovné dni a v pracovnú dobu ML.
g/ Občania chystajúci PD v samovýrobe konajú na vlastné meno a nebezpečie. Zodpovedajú
za škody spôsobené na lesnom majetku. Sú povinní dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia.
Táto príloha nadobúda účinnosť 07.05.2008 a tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č.37
o ochrane lesov vo vlastníctve mesta Dobšiná.

Karol Horník
primátor mesta

