DODATOK č. 1
k zmluve o užívaní poľovného revíru.....................................

Článok I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zastúpené:
1) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
2) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
3) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
Nájomca:
Názov
Sídlo
IČO
v zastúpení
Článok II.
Predmet k dodatku zmluvy
Predmetom k dodatku zmluvy je dohoda o súčinnosti zmluvných strán pri predchádzaní
škôd spôsobovaných 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.
Článok III.
Povinnosti užívateľa poľovného revíru
1) Užívateľ poľovného revíru vykonáva tieto opatrenia
A) v lesnom revíri – so súhlasom vlastníka pozemkov (prípadne so súhlasom OLÚ):
a) zriaďuje na príslušných pozemkoch ohryzové plochy
b) zbavuje náletu, rekultivuje a odvodní nevyužité lúky a oseje ich kvalitnými
trávnymi zmesami
c) na nevyužitých plochách vysadí poľnohospodárske plodiny, zemiaky, ovos
a miešanky
d) po dohode s užívateľom pozemkov priebežne kontroluje a opravuje oplôtky
chrániace výsadby drevín
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e) po dohode s užívateľom pozemkov vykoná aplikáciu repelentných prostriedkov
proti ohryzu drevín zverou
B) v poľnom revíri
a) na základe požiadavky užívateľa pozemkov vykonáva ochrannú službu
dozrievajúcich plodín proti poškodzovaniu zverou
b) po dohode s vlastníkom na vhodných miestach zriaďuje odrádzacie políčka, na
ktorých vysadí plodiny atraktívne pre zver

Článok IV.
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 revíru repelentné prostriedky na ochranu výsadby
a pracovníka, ktorý tieto práce bude riadiť
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 ......................... miesto vykonávania poľnohospodárskych prác
v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov škodlivých pre zver

Článok V.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento dodatok sa uzatvára na dobu jedného roka. Každoročne sa bude aktualizovať ku
dňu 1.4. bežného roka.
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V ................................. dňa ........................
Prenajímateľ zastúpený:
1) ...........................................................

V ................................... dňa ....................
Nájomca:
.....................................................

2) ..........................................................
3) .........................................................
OLÚ v .................................. zaevidoval dodatok tejto zmluvy o nájme výkonu práva
poľovníctva dňa ................................ pod číslom ................................

V ..................................... dňa ...........................

........................................................
Podpis prednostu OLÚ, pečiatka
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