ZMLUVA
o súčinnosti pri prevencii škôd spôsobovaných poľovnou zverou a na zveri, uzavretá v súlade s § 25 písm.
g) a § 26 ods. l, písm. l) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok L
Zmluvné strany
Užívateľ poľovných pozemkov:

AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r .o.

Sídlo
:
IČO
:
DIČ
:
Bankové spojenie :
Č. ú.
:
V zastúpení
:

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
36204447
2020032003

Užívateľ poľovného revíru:
Sídlo
IČO
Bankové spojenie
Č. ú.
V zastúpení

:

FZ HELMEC

:
:

Zemplínska Nová Ves, 076 16
42417511

:
:

predseda PZ, Jaroslav STAŠKO
Článok II.
Predmet nájomnej zmluvy

Predmetom zmluvy je dohoda o súčinnosti zmluvných strán pri predchádzaní škôd spôsobených poľovnou
zverou a.na zveri v Poľovnom revíri č. 19 Zemplínska Nová Ves, uznanom Rozhodnutím
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poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobených užívateľmi poľovných pozemkov na poľovnej
zveri pri obhospodarovaní pozemkov použitím mechanizačných, technických a chemických prostriedkov
v rozpore so zákonom o poľovníctve.
Článok HL
Povinnosti užívateľa poľovného revíru
1) Užívateľ poľovného revíru sa zaväzuje priebežne a v súlade s platnou legislatívou plniť schválený plán
chovu a lovu raticovej zveri a plán starostlivosti o zver.
2)

Užívateľ poľovného revíru sa zaväzuje vykonať v revíri tieto opatrenia:
a)

na základe požiadavky užívateľa pozemkov vykonáva ochrannú službu
dozrievajúcich plodín proti poškodzovaniu zverou na vybraných parcelách

b) po dohode s vlastníkom , užívateľom poľ. pozemkov na vhodných miestach
zabezpečuje odvädzacie priknnovanie, príp. zriadi políčka pre zver, na ktorých
vysadí plodiny atraktívne pre zver
c)

spolupracuje s užívateľom poľ. pozemkov pri budovaní technických opatrení
slúžiacich na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou

d)

vydá pre užívateľa poľ. pozemkov, ktorý je držiteľom platného poľovného lístka
povolenku na odstrel diviačej zveri (raticovej zveri) v primeranom podiele zo
schváleného plánu chovu a lovu za účelom individuálnej ochrany

Článok IV.
Povinnosti užívateľa pozemkov
1) Užívateľ poľovných pozemkov sa zaväzuje priebežne a v súlade s platnou legislatívou vykonávať primerané
opatrenia na zabránenie vzniku Škôd spôsobených zverou a na zveri.
2) Užívateľ poľovných pozemkov sa zaväzuje k súčinnosti v nasledovnom rozsahu
a)

v dostatočnom predstihu požiada užívateľa poľovného revíru o zvýšenú ochranu vybraných parciel
dozrievajúcich plodín proti poškodzovaniu zverou

b) poskytne užívateľovi poľovného revíru súčinnosť pri výbere plôch odvádzacieho prikrmovania,
podľa možností a dohody poskytne potrebnú mechanizáciu a osivo na zriadenie políčok pre zver
na poľnohospodárskom pôdnom fonde
c)

za výkon ochrannej služby pri ochrane poľnohospodárskych kultúr poskytne užívateľovi
poľovného revíru krmivo pre zver v dohodnutom rozsahu

d) minimálne 3 dni vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi užívateľa poľovného revíru miesto
vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov
škodlivých pre zver. Pri kosení trávnych porastov, krmovín a obilnín používa vhodné a íunkčné
plašiče zveri
Článok V,
Zodpovednosť a uplatnenie nároku na náhradu škody.
1) Miera zodpovednosti zmluvných strán za škody spôsobené zverou a na zveri sa posudzuje v súlade
a postupom podľa § 69 a § 70 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve.
2) Prípadné Škody spôsobené zverou a na zveri vzniknuté napriek aplikácii spôsobov a foriem minimalizácie
škôd dohodnutých v tejto zmluve budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou.
3) Splnomocnenými zástupcami zmluvných strán pre operatívnu komunikáciu pri zabezpečovaní ustanovení
tejto zmluvy sú:
Za užívateľa poľovného revíru:
Za užívateľa poľovného pozemku:

predseda £Z , Jaroslav STAŠKO č. telefónu: 0907,935 054
../M^^M^O../^^.....................č. telefónu: :
Článok VI.

Prechodné a záverečné ustanovenia
1)

Táto zmluva sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o užívaní poľovného revíru (dobu poverenia) - § 13
a naši. Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve).

2) Akékoľvek zmeny alebo doplnky týkajúce sa obsahu tohto zmluvného vzťahu, možno vykonať len
písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3) Na zmluvne neupravené otázky sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka alebo
zákona o poľovníctve.
4) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany.

v .fr..:.
Za užívateľa poľovného revíru:

v
Za užívateľa poľovného pozemku:
AGROPODNIKSLAMOZspol.sr.o. Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64//
ICO: 36204447 Q) DIČ : 2020032Q03''//

