ZMLUVA O UzIvAl\§Í POĽOvNĚH_O REVÍRU
NA VYKON PRAVA POĽOVNICTVA
VI

ČL I
Zmluvné strany:
Prenajímateľ:
1. Obchodné meno: Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Helcmanovce
Sídlo: 055 63 Helcmanovce 161

IČO: 31944639

Číslo bankového účtu: 0101385923/0900
v zastúpení: Ondrej Šustrík
( ďalej len prenajímateľ)

2. Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce
Sídlo: 055 63 Helcmanovce 587

IČO: 00691704
Čísla baulwvěha účluz 4517 592/0200
v zastúpení: Dalibor Dorčák
( ďalej len prenajímateľ)

. Obchodné meno: Obec Mníšek nad Hnilcom

Sídlo: 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292

IČO: 00329380
Číslo baukavčha účlu: 24323692/0200
v zastúpení: Ing. Ľudovít Kujnisch
( ďalej len prenajímateľ)
4. Obchodné meno: Slovenský pozemkový fond
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO: 17335345

Číslo bankového účtu: 700 000 1638/8180
( ďalej len prenajímatelﬂ
Nájomca:
Obchodné meno: Poľovnícke združenie Helcmanovce
Sídlo: 055 63 Helcmanovce

IČO: 35523247

Čísla baukavěha účlu: 0101 386l76l090O
v zastúpení: Ivan Leitmančík
Ing .Dušan Slovinský
( ďalej len nájomca)
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ČI. II
Predmet zmluvy
Poľovný revír ,, Helcmanovce č. 22" uznaný Lesným úradom Spišská Nová Ves,
rozhodnutím č. 271/93, zo dňa 28.07.1993 o celkovej výmere 2010 hektárov.
Predmetom tejto zmluvy je postúpenie užívania predmetného poľovného revíru,
vymedzeného vbode Itohto článku zmluvy, V súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č.
274/2009 Z.z. O poľovníctvo písomnou zmluvou na poľovrlícku organizáciu ako užívateľa
poľovného revíru.

Čl. III
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 15 rokov odo dňa evidencie tejto zmluvy
príslušným Okresným úradom Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor.

Čl. IV
Náhrada za postúpenie užívania poľovného revíru

j

Zmluvné strany sa dohodli na náhrade za postúpenie užívanie poľovného revíI'u nasledovne:
cena za 1 ha poľovného revíru les 0,65 E
cena za 1 ha poľovného revíru ~ pole 0,32 E
Cena je v eurách za l ha / jeden rok.
Náhrada za postúpenie užívania poľovného revíru je splatná do 30. apríla bežného
kalendárneho roka, za ktorý je platená a ktorých adresa je známa. Pre vlastníkov, ktorým
nie je možné doručenie nájomného do uvedeného termínu, uloží poľovnícke združenie
finančné prostriedky na svojom podúčte vo výške dlžnej sumy.
Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru podľa bodu 1 tohto článku zmluvy
patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovllého revíru podľa podielu poľovných
pozemkov na celkovej výmere pﬂľovného revíru.

Či. V
Dohodnuté podmienky uzlvania pol ovného revíru
VI

,

Poľovnícke združenie Helcmanovce ako užívateľ predmetného poľovného revírll má,
V záujme uspokojenia predovšetkým vlastrlíkov poľovných pozemkov z obce a
ostatných, najmä obyvateľov obce, spravidla na každých i začínajúcich 100 ha jedného
člena.

Čl. VI
Zánik zmluvy
Táto zmluva zaniká výlučne len z dôvodov vymedzených V § 17 ods. 1 zák.č. 274/2009
Z.z. o poľovníctvo V znení neskorších predpisov. Zánik zmluvy je doterajší užívateľ
poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému okresnému úradu Spišská Nová Ves
pozemkový a lesný odbor do piatich pracovných dni odo dňa jej zániku.
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Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve V znení neskorších predpisov a stanovami SPZ.
Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť alebo dopĺňať výlučne dohodou zmluvných strán, a to
formou písomných dodatkov k nej. Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne
zmenu alebo dophiok zmluvy okresnému úradu Spišská Nová Ves pozemkový a lesný odbor
do piatich pracovných dní odo dňa podpisu zmeny alebo doplnku zmluvy.
Na 2.nak súhlasu s celým jej obsahom bola táto zmluva oboma zmluvnýrni stranami

podpísaná.
Zmluva je vyhotovená V ôsmich exemplároch, z ktorých vlastníci pozemkov obdržia jedno
vyhotovenie a užívateľ poľovného revíru obdrží štyri vyhotovenia.
Prílohou tejto zmluvy je právoplatne Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru Helcmanovce
č. 22 vydané Lesným úradom V Spišskej Novej Vsi dňa 28.07.1993 pod č. 271/93.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zaevidovania príslušným Okresným úradom Spišská Nová Ves pozemkový
a lesný odbor V súlade s § 16 zák.č.274/2009 Z.z. o poľovníctve V znení neskorších
predpisov.
V Helcmanovciach, dňa 25.02.2014

