
Zmluva o užívaní poľovného revíru Pustý hrad
uzatvorená v zmysle § 13 písm. c) zákona Č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Vlastníci pozemkov spoločného poľovného revíru:

Číslo !u~~.b.-~p:t.
Dátum zverejnenia: :.f..?;.:?f/..?. .
Dátumúči . 2./ 2CO.1IUlO,t1: ••••••••••.....•••••••••••.. ;~'#!.....
VoZvolene:l..(.;.t.:.~r.(,j.Podpis: ...•;.//.!...••

1. Mesto Zvolen
Námestie slobody 22,960 OlZvolen
Zastúpené: Ing. Miroslavom Kuseinom, primátorom
IČO: OO320 439
DIČ: 202 1339430
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu: 19628412/0200

2. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DJČ: 20200879982 /. . ,
IC pre DPH: SK20200879pfi'" r --- -. ď \

Zapísaný v Obchodnom rrsjstri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel: Pš, vložka čís!o: 115/S \ _ .
Bankové spojenie: VUB, ~_s.pobočka' Banská Bystrica
Číslo účtu: 6101312/0200 . I. .

3.
(~.,'•••.:. !, ,.- \ .

vl.'O íl' 1. .-

Slovenský pozemkový fond "--'-
sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava
zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka

Ing, Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky
IČO: 17335345
DIČ: 2021007021
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l
Oddiel: Po, vložka číslo: 35/B
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000001638/8180

4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
sídlo: Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zastúpený: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ
Odštepný závod Banská Bystrica
Zastúpený na základe plnej moci Jozefom Roziakom
IČO: 36022047
DIČ: 2020066213
IČ pre DPH: SK2020066213 .
Bankové spojenie: 2960077653/0200
Číslo účtu: VÚB, a.s., pobočka Zvolen

5. Vlastníci poľovných pozemkov zastúpený oprávneným zástupcom
Roľnícke družstvo
Na Štepnici 354, 962 33 Budča
Zastúpené: Mgr. Lenkou Pálešovou, predsedníčkou



ICO: 36038539
OIC: 2020068831
IC pre DPH: SK 202006883 l
Bankové s ojenie:' obočka Zvolen

apisany v chodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Dr. vložka číslo: 343/S

6. Urbárska lesná a pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Breziny
Breziny 183,96261 Breziny
Zastúpená: Pavol Šnajder. predseda
1(0: 45020523
OIC: 2022760278
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.o.

Zaplsane do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou Rozhodnutím
Obvodného lesného úradu vo Zvolene pod registračným číslom A/2008/00 122-2IPSP-8 Zv zo
dňa 11.4.2008 a vedeného v registri pozemkových spoločenstiev vo vložke Č. R -OO 17/ZV
( pozemkové spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti)

7. Združenie vlastníkov pol'ovných pozemkov obce OSTRÁ LÚKA
962 61 Ostrá Lúka
Zastúpené: Ing. Jánom Bartošom, splnomocneným zástupcom
ICO: 37893483 /, . I

Bankové spojenie: Slovensk ·,~p~~·i.teľiiaoa.s. ~p bočka Zvolen
• • .0 r r ' .\
eglstrované Ministerstvom, vnútr(SR VVS/ --100/90 - 6998

I \.,
\ " o r

8. Ján Félix--
en

9. Emília Čarná

10. ostatní vlastníci, ktorí si svoje právo neuplatnili

všetci vlastníci zastúpení osobami splnomocnenými na podpísanie zmluvy v zmysle Notárskej
zápisnice, ktorá tvorí Prílohu Č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou

a

Ľžívatel':

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
Sídlo: J. Kráľa 14,960 Ol Zvolen
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Milan Golis, konateľ
ICO: 31 620 531
It DPH:SK2020476535
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Vložka číslo: 2383/S, Oddiel: Sro
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I

/
II.

Predmet zmluvy

l. Vlastníci spoločného poľovného revíru na základe tejto zmluvy postupujú užívanie poľovného
revíru Pustý hrad o výmere l 463,75 ha špecifikovaného v článku l tejto zmluvy užívateľovi,
ktorý v tomto poľovnom revíri vykonáva lesnícku činnosť na viac ako 50% výmery poľovného
revíru.

2. Užívateľ berie na vedomie, že je nielen oprávnený ale aj povinný poľovný revír užívať a to za
podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

I III.
Náhrada za užívanie poľovného revíru

l. Užívateľ poľovného revíru sa zaväzuje vyplatiť vlastníkom pozemkov náhradu za užívanie pozemkov vo
výške 1,07 Eur/haJrok a to každému podľa celkovej výmery pozemku nachádzajúceho sa v Poľovnom
revíri Pustý hrad, tak ako je to špecifikované v bode 2 tohto článku zmluvy. Výška náhrady za užívanie
poľovného revíru bola určená v súlade s § 15 ods. 3 zákona Č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení
neskorších predpisov na základe sadzobníka na výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné
druhy lovnej zveri, ktorý je v prílohe Č. 2 tohto zákona.

2. Vlastníkom pozemkov v poľovnom revíri prináleží náhrada za užívanie pozemkov nasledovne:

Vlastník pozemku Podiel pozemkov na poľovnom Výška náhrady
revlri;' výmera pozemkov

Mesto Zvolen 69,17 % ( I 012,43 ha) I 083,30 Eur/rok
LESY Slovenskej republiky 9,31 % ( 136,50 ha) 146,06 Eur/rok
Slovenský pozemkový fond 0,90 % ( 13,106 ha) 14,02 Eur/rok
SLOV. VOD. PODNIK 2,05 % , / (30 ha) 32, I° Eur/rok
Roľnícke družstvo Budča 4,86% . (71,20ha) 76,18 Eur/rok
Poz. spoločenstvo Breziny 0,08% '. ( 1,20 ha) 1,28 Eur/rok
Združenie Ostrá Lúka 12,94% ( 189,46 ha) 202,72 Eur/rok
Ján Félix 0,002% ( 0,325 ha) 0,35 Eur/rok
Eva Carná 0,002% ( 0,325 ha) 0,35 Eur/rok
Ostatní vlastníci 0,62% (9,20 ha) 9,84 Eur/rok

3. Náhradu (okrem náhrady, ktorá prislúcha vlastníkom, ktorí si svoje právo podľa zákona
neuplatnili) sa užívateľ zaväzuje uhradiť vždy do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
prevodom na účet vlastníka špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy alebo poštovou poukážkou.
Pri úhrade prevodom na účet sa náhrada považuje za uhradenú dňom pripísania finančných
prostriedkov na účet vlastníka.

4. V prípade neuhradenia náhrady v lehote splatnosti je užívateľ povinný zaplatiť úrok
z omeškania vo výške podľa § 3 vyhlášky č. 8711995 Zb., ktorým sa upravujú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Vlastníkom, ktorí si uplatnia svoj nárok na náhradu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
a preukážu svoje vlastnícke právo k pozemku začleneného do Poľovného revíru Pustý hrad
platným listom vlastníctva, sa užívate l' revíru zaväzuje uhradiť náhradu na ich účet do 30 dní
odo dňa, v ktorom bola náhrada u užívateľa uplatnená, za podmienky, že táto nebola vyplatená
jeho oprávnenému zástupcovi. .



c) Príloha Č. 3 Notárska zápisnica o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
d) Príloha Č. 4 Listy vlastníctva Mesta Zvolen k pozemkom. ktoré spadajú do poľovného reviru

Pustý hrad

Vo Zvolene .

Osob) splnornocnené na podpísanie zmluv \
za vlastníkov: /

/

i

Vo Zvolene ..... s./../~....:':0?(-?/

., Za Urbársku lesnú a pasienkovú spoločnosť pozemkové spoločenstvo Breziny

3. Za Združenie vlastníkov poľovných pozemkov obce Ostrá Lúka

Táto zmluva bola zaevidovaná Obvodným lesným úradom vo Zvolene podľa § 16 ods. l zákona
o poľovníctve v znení neskorších predpisov

Dátum evidovania zmluvy:
.A / :/'!I/!rJfJ '1:'<1 _ J.' II ',J\..;f-- J",( "-Pod CJ :......... .

. /.. f.b:JIJ
VO Zvolene. dna .

prednosta Obvodného lesného úradu
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