Dodatok č.1
k zmluve 0 užívaní poľovnéllo revíru na výkon práva poľovníctva

ČLI
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

1. Obchodné meno: Urbárskn 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 baukavèha účlu: 4517 592/0200
v zastúpení: Dalibor Dorčák
( ďalej len prenajímateľ)

3. Obchodné meno: Obec Mníšek nad Hnilcom
Sídlo: 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292

IČO: 00329380

Číslo bankového účtu: 24323 592/0200
v zastúpení: Ing. Ľudovít Kujnisch
( ďalej len prenajímateľ)
4. Obchodné meno: Slovenský pozelnkový fond
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava

IČO: 17335345

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

IČO: 35523247

Či: .la baulaavêha účzuz 0l0l386l76l0900
v zastúpení: Ivan Lcitmančík
Ing .Dušan Slovinský

( ďalej len nájomca)
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Čl. II
Predmet k dodatku zmluvy
Predmetom k dodatku zrnluvy je dohoda O súčinnosti zrnluvných strán pri predchádzaní
škôd spôsobených poľovnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd
spôsobených užívateľmi pozemkov na poľovnej zveri pri obhospodarovaní pozemkov použitím
mechanizačných a chemických prostriedkov v rozpore so zákonom o poľovníctve.

Čl. III
Povinnosti užívateľa poľovného revíru
1. Užívateľ poľovného revíru vykonáva tieto opatrenia
A) v lesnom revíri so súhlasom vlastníka pozemkov (prípadne so súhlasom OÚ SNV,
pozemkový a lesný odbor):
a, zriaďuje na príslušných pozemkoch ohryzové plochy
b, zbavuje náletu, rekultivuje a obvodní nevyužité lúky a oseje ich kvalitnými trávnymi
zmesami
c, na nevyużitých plochách vysadí poľnohospodárske plodiny, zemiaky, ovos
a miešanky
d, po dohode s užívateľom pozemkov priebežne kontroluje a opravuje oplôtky chrániace
výsadky drevín
_
e, po dohode s užívateľom pozemkov vykoná aplikáciu repelentných prostriedkov proti
hmyzu drevín zverou
B) v poľnom revíri
a, na základe požiadavky užívateľa pozemkov vykonáva ochrannú službu dozrievaj úcich
plodín proti poškodzovaniu zverou
b, po dohode s vlastníkom na vhodných miestach zriaďuje odrádzacie políčka, na ktorých
vysadí plody atraktívne pre zver

Čl. lv
Povinnosti užívateľa pozemku
Užívateľ poľovných pozemkov
A) v lesnom revíri
a, poskytne užívateľovi poľovného revíru bezodplatne sadenice ohryzových drevín
b, bezodplatne poskytne užívateľovi revíru mechanizačné prostriedky na vykonanie
rekultivačných prác a osivo trávnych zmesí
c, bezodplatne poskytne užívateľovi revíru osivo vhodných plodín
d, užívateľovi revíru poskytne materiál na opravu oplôtok
e, poskytne užívateľovi revírll repelentné prostriedky na ochranu výsadky a pracovníka,
ktorý tieto práce bude riadiť
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B) v poľnom revíri
a, v dostatočnom predstihu oznámi užívateľovi poľovného revíru potrebu ochrany
dozrievajúcich plodín proti poškodzovaniu zverou
b, poskytne užívateľovi revíru potrebnú mechanizáciu a osivo na zriadenie
odraďovacích políčok
c, za službu pri ochrane dozrievajúcich plodín poskytne užívateľovi revíru krmivo

v dohodnutom rozsahu
d, minimálne 3 dni vopred oznámi poľovnému hospodárovi užívateľa revíru na
telefónne číslo 0903 908 788 miesto vykonávanie poľnohospodárskych prác v nocl,
kosenie krmovín a použitie chemických prípravkov škodlivých pre zver

Čl.v
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento dodatok sa uzatvára na dobu jedného roka. Každoročne sa bude aktualizovať ku dňu
1.4. bežného roka.

V Helcmanovciach, dňa 25.02.2014
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Poľovnícke združenie Helcmanovce
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Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo
Helcmanovce
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