ZMLUVA

o minimaiizácií škôd spôsobovaných zverou a na zveri v PR č. 6 Zemplínska Teplica
uzavretá medzi:
1.

Poľovnícke združenie NOMŠA
so sídlom. Zemplínska Teplica L 386/2.
v zastúpení: Michal Bartko - predseda

IČO: 00178144010
(ako užívateľ PR)
a

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
so sídlom: Hlavná č. 339, Zemplínska Teplica
v zastúpení: Ing. IvanSeňkoIČO: 31256481
( ako užívateľ poľnohospodárskych pozemkov)
ktorí prehlasujú, že ich zmluvná vôľa je slobodná, vážna, nikým a ničím neobmedzená, sú
spôsobilí na právne úkony, v prípade obidvoch účastníkov tejto dohody sa jedná
o štatutárnych zástupcov kompetentných k podpisu tejto zmluvy.

Či. I
l./
Poľovný revír č. 6 Zemplínska Teplica bol uznaný na základe Rozhodnutia Okresného
úradu vTrebišove, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. j,: D
2003/00433- Ga zo dňa 14.10.2003 na častiach katastrálnych území Zemplínska Teplica,
Veľké Ozorovce, Egreš o celkovej výmere 2 509,65 ha.
2./

Z celkovej výmery PR č. 6 Zemplínska Teplica má užívateľ poľovného revíru vo
svojom užívaní výmeru 207,35 ha, v k. ú. Zemplínska Teplica, Egreš, ktorú
poľnohospodársky obhospodaruje užívateľ poľnohospodárskej pôdy, a to na základe
Zmlúv o nájme poľnohospodárskej pôdy podpísanej s jednotlivými vlastníkmi, ako
prenajímateľmi.

Uvedené pozemky tvoria súčasť uznaného PR č. 6 Zemplínska Teplica a sú v teréne
identifikované hranicami, ktoré poznajú a zároveň aj uznávajú obidvaja účastníci tejto
zmluvy.

ČI. II
l./

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na minimalizácii škôd
spôsobených poľovnou zverou na týchto pozemkoch, ako aj na spôsobe a forme
užívania predmetných pozemkov jednak pre účely poľnohospodárstva, ako aj pre
účely výkonu práva poľovníctva zo strany užívateľa PR.

2./

V súlade súst. §-u 69 a §-u 70 Zák. č. 115/2013 Z.z. (ďalej len Zákon
o poľovníctve}, sa dohodli účastníci, že užívateľ PR č. 6 Zemplínska Teplica zodpovedá
len za škody spôsobené zverou na poľnohospodárskych plodinách, ktoré sú
spôsobené len nesprávnym užívaním poľovného revíru zo strany užívateľa PR. Podľa
úst. § 69 ods. 2 Zák. o poľovníctve v prípade zistenia, že užívateľ PR užíva poľovné
pozemky nesprávnym spôsobom, uhradí tieto škody na základe ich zistenia užívateľ
PR.
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Za účelom zabezpečenia správneho užívania PR zabezpečí v rámci tejto zmluvy
užívateľ PR na obdobie platnosti tejto zmluvy predovšetkým (napr. podľa možností
a potrieb tak užívateľa PR, ako aj užívateľa poľnohospodárskych pozemkov)'.
výstavbu poľovníckych pozorovacích zariadení na účely sledovania, ako aj odstrelu
poľovnej zveri, čo vyplýva aj zo Stanov a ostatných vnútorných predpisov užívateľa
PR,
povolí hosťom lov diviačej zveri celoročne v súlade so Zák. o poľovníctve v doprovode
člena PZ,
zvýši počet spoločných poľovačiek na diviačiu zver v čase povolenia spoločných
poľovačiek a prostredníctvom Okresného úradu Trebišov, lesný a pozemkový odbor
zabezpečí zvýšený počet odstrelu toho druhu zveri, ktorý bude spôsobovať najväčšie
škody na poľnohospodárskych kultúrach užívateľovi poľnohospodárskej pôdy,
po oznámení užívateľa poľnohosp. pôdy, že v konkrétnej lokalite dochádza k zvýšenej
migrácii počtu diviačej, jelenej, príp. srnčej zveri, ktorá spôsobuje škody na
poľnohosp. plodinách, stanoví dvoj až trojčlenné hliadky za účelom ochrany, príp. aj
odstrelu zákonom dovolenej zveri,
po dohode s užívateľom poľnohospodárskej pôdy bude využívať prístupové cesty na
území PR tak, ako budú zakreslené a obidvom zmluvnými stranami odsúhlasené
v mape poľovného revíru,
po dohode s užívateľom poľnohospodárskej pôdy bude prikrmovať zver v čase núdze
na tých poľnohospodárskych plochách - trvalo trávnatých porastoch, ktoré vopred
odsúhlasí s užívateľom poľnohospodárskej pôdy.

ČI. III
l,/

Zároveň účastníci zmluvy súhlasia stým, že užívateľ poľnohosp. pôdy v rámci
uznaného PR zabezpečí primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených
zverou, a to formou (napr. po dohode obidvoch strán) výsevu odputávacích plodín
a výsadbou ohryzových plôch, to všetko na základe dohody s užívateľom PR. Takéto
dohody a povinnosť užívateľa poľnohosp. pôdy budú realizovať obidvaja účastníci
každým rokom, a to v závislosti na výskyt toho ktorého druhu poľovnej zveri a taktiež
v závislosti od toho, ktoré poľnohosp. plochy bude obhospodarovať a akým
spôsobom užívateľ poľnohosp. pôdy.

2./

Podpisom tejto zmluvy súhlasia jej účastníci, že užívateľ poľnohospodárskych
pozemkov upozorní pred vykonávaním poľnohospodárskych prác - kosenie,
mulčovanie a iné poľnohosp. práce užívateľa PR minimálne 3 dní pred začatím týchto
prác na ich vykonávanie.

3./

Taktiež účastníci zmluvy berú na vedomie a s tým aj súhlasia, že užívateľ PR nie je
povinný uhradiť škody spôsobené zverou:
na nepoľovných plochách,
na poľnohosp. kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch,
spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený, alebo schválený užívateľ PR.

3./

Obidvaja účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že povinnosti smerujúce k tomu,
aby došlo k zabráneniu, alebo k minimalizácii škôd spôsobených poľovnou zverou na
poľnohosp. pozemkoch sú v tomto prípade obojstranné a že k plneniu úloh
a povinností budú pristupovať v úzkej súčinnosti v súlade s úst. § 25 a § 26 Zák. o
poľovníctve.
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ČI. IV
l./

V prípade preukázania škôd spôsobených zverou nesprávnym užívaním PR zo strany
jeho užívateľa, budú postupovať účastníci zmluvy v súlade súst. § 70 Zák.
o poľovníctve, podľa ktorého nárok na náhradu škody si uplatní užívateľ poľnohosp.
pôdy u užívateľa PR v lehote do 15 dní odo dňa, keď škodu zistil, alebo do 2
mesiacov odo dňa kedy Škoda vznikla. S uplatnením škody užívateľ poľnohosp.
pozemkov uvedie aj výšku tejto škody, a zároveň uvedie aj opatrenia, ktoré v súlade
so Zák. o poľovníctve vykonal, ale aj ktoré vykonal podľa tejto zmluvy za účelom
zabránenia vzniku týchto škôd. Účastníci tejto zmluvy súhlasia s tým, že každý jeden
prípad uplatnenia si nároku na náhradu škody budú riešiť predovšetkým vzájomnou
dohodou, so zohľadnením všetkých objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov, na
základe ktorých došlo k vzniku takýchto škôd.

2,j

Taktiež zmluvné strany súhlasia s tým, že v prípade, ak sa nedohodnú na
vysporiadaní škôd spôsobených poľovnou zverou, má právo poškodená strana
uplatňovať si nárok na náhradu škody súdnou cestou v súlade s platnou legislatívou.

ČI. V
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej podpisu na 10 rokov odo
dňa jej zaevidovania na Okr. úrade Trebišov, odbore pozemkovom a lesnom pod č.: OU-TVPLO-2014/012291 do 11.01.2025, kedy uplynie platnosť Zmluvy o užívaní PR č. 6 Zemplínska
Teplica, užívateľom ktorého je Poľovnícke združenie NOMŠA, so sídlom Zemplínska Teplica č.
386/2.

ČI. VI
l,/

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch a po jej podpise a úradnom overení obidvoch
podpisov obdržia účastníci po l vyhotovení.

2./

Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia
byť odsúhlasené obidvoma účastníkmi tejto zmluvy,

3./

Táto zmluva nadobúda právne účinky dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi a jej
platnosť je obmedzená do doby platnosti Zmluvy o užívaní PR č. 6 Zemplínska
Teplica, čiže do 11.01.2025 .
, dňa

Školský pôdohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
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užívateľpoľnohospodárskymipozemkov
/

užívateľ PR - Michal Bar
predseda

