
Doplnková Z M L U V A
o užívaní poľovného revíru „VÍGĽAŠ“ podľa zákona SR č. 274/2009  o poľovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

- vlastník spoločného poľovného revíru: 

Obec Kocurany a drobní vlastníci
zastúpený: starosta - Ing. Vojtech Čičmanec

                             Bankové spojenie: VÚB Prievidza
č.ú.: 0012828382/0200
IČO: 00648868

- užívateľ poľovného revíru: 
                            Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bojnice

zastúpené: predseda - Július Chovan, Opatovce nad Nitrou 275
Bankové spojenie: SLSP pobočka Bojnice

č.ú.: 66507752/0900
IČO: 34055801

Článok II.
Predmet doplnkovej zmluvy

Predmetom  doplnkovej  zmluvy  je  záväzok  zmluvných  strán  na  zhromaždení  vlastníkov 
spoločného poľovného revíru Vígľaš odsúhlasiť podpísanie tkzv. „veľkej“ zmluvy o užívaní 
poľovného revíru Vígľaš pre poľovnícke združenie Bojnice k čomu sa aj zaväzujú a dávajú 
predbežný súhlas. Ďalej predmetom tejto doplnkovej zmluvy je nutnosť upraviť podmienky 
náhrady za užívanie poľovného revíru Vígľaš podľa požiadaviek zmluvných strán. 

Článok III.
Doba platnosti doplnkovej zmluvy

Doplnková zmluva sa uzatvára na dobu platnosti „veľkej“ zmluvy o užívaní poľovného revíru 
Vígľaš s platnosťou dňom podpisu oboch strán a s účinnosťou dňom evidencie tejto zmluvy, 
na Obvodnom lesnom úrade v Prievidzi.



Článok IV.
Náhrada za užívanie poľovného revíru a jej splatnosť

Náhrada za užívanie poľovného revíru sa určuje dohodou zmluvných strán na celkovú výmeru 
vlastníka resp. správcu poľovných pozemkov a to nasledovne:

1. peňažnou formou ako ročné nájomné v nasledovnej výške na celkovú výmeru 42,8247 ha.

Lesná pôda Poľnohosp. pôda spolu
Obec Kocúrany 
a drobní vlastníci                               42,8247ha          42,8247ha 

ročné nájomné spolu 43 ha x 2,50 €  =   107,50 €              

Podmienky a termíny platieb a náhrad budú stanovené vo „veľkej“ zmluve o užívaní 
poľovného revíru Vígľaš.
  

Článok V.
Iné dohodnuté podmienky

1. Zmluvné strany sú obsahom tejto zmluvy viazané, po uzavretí „veľkej“ zmluvy o užívaní 
poľovného  revíru  Vígľaš  sa zaväzujú  podmienky  v zmluve  nemeniť  a na  zhromaždení 
vlastníkov odsúhlasiť podpísanie zmluvy o užívaní poľovného revíru Vígľaš.
2.  Zmluvné  strany  si  uvedomujú  že  neodsúhlasenie  resp.  nepodpísanie  nájomnej  zmluvy 
o užívaní poľovného revíru Vígľaš na zhromaždení vlastníkov je súdne vymožiteľné

Článok VI.
Zmeny v doplnkovej zmluve

Prípadné zmeny tejto zmluvy budú riešené písomným dodatkom k zmluve, ktorého návrh 
predloží užívateľ PR alebo vlastníci PR. 

Článok VII.
Zánik doplnkovej zmluvy

Zmluva  zaniká  dohodou  oboch  zúčastnených  strán,  alebo  zánikom  v zmysle  podmienok 
veľkej“ zmluvy o užívaní poľovného revíru Vígľaš resp. ukončením doby platnosti veľkej“ 
zmluvy o užívaní poľovného revíru Vígľaš. Prípadne v zmysle platných právnych predpisov 
na úseku poľovníctva.



Článok IX.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu.. 
Zmluvné strany prehlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej obsahu  a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 

Vlastník spoločného poľovného revíru:

Obec Kocurany a drobní vlastníci
zastúpený: starosta - Ing. Vojtech Čičmanec  ........................................................... 

Užívateľ PR:

Poľovnícke združenie Bojnice
v zastúpení: Július Chovan, predseda PZ         ............................................................

V Kocuranoch,  dňa 27.3.2013


	Obec Kocúrany 
	a drobní vlastníci                               	42,8247ha         		 42,8247ha         

