
Dodatok c. 2 ku zmluve o postúpení výkonu práva polovníctva

Prenajímatel:
Názov:

Sídlo:

V zastúpení:
ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

a

Nájomca:
Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:
ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Obec Cervený Kláštor
059 06 Cervený Kláštor

Džurný Štefan, Ing., starosta
00326135

VÚB pobocka Spišská Stará Ves
29624-562/0200

Štátne lesy Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica

Ing. Peter Líška, riaditel
31966977

Štátna pokladnica
7000086192/8180

Prenajímatel a nájomca uzatvorili zmluvu o postúpení výkonu práva polovníctva

(dalej len zmluva) na polovných pozemkoch prenajímatela, ktoré sú zaclenené do

polovného revíru Pieniny, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Lesného úradu

Podolínec pod c.j.: 412/93-Sa zo dna 03.12.1993.

Z dôvodu zmeny zaradenia uznaného polovného revíru Pieniny do kvalitatívnych
tried sa zmluvné strany dohodli na zmene clánku

IV.

takto:

Nájomca je povinný platit prenajímatelovi rocné nájomné spolu v sume 30,54 €

(slovom tridsat eur pätdesiatštyri eurocentov). Výška nájmu je vypocítaná podla

Sadzobníka na výpocet nájomného za polovné pozemky, ktorý tvorí Prílohu C. 2 zákona o

polovníctve C. 274/2009 Z. z. v platnom znení. Splatnost nájomného je do jedného mesiaca

od podpisu tohto dodatku, dalšie nájmy budú splatné vždy k 1. aprílu toho ktorého roku,

prevodom financných prostriedkov na úcet prenajímatela.



Výška rocného nájmu je vypocítaná nasledovne:
Jelenia chovná oblast

jelenia zver (hlavný druh zveri): II. kvalitatívna trieda

srncia zver (vedlajší druh zveri): IV. kvalitatívna trieda
diviacia zver: IV. kvalitatívna trieda

LPF

Jelen 0,83 €/ha

Diviak 0,16 €/ha

Srnec 0,08 €/ha

Spolu 1,07 €lba x 5,69 ha = 6,09 €

PPF

Jelen 0,33 €/ha

Diviak 0,16 €/ha

Spolu O,49 €/ha x 49,90 ha = 24,45 €

L = 30,54 €

Ostatné casti zmluvy o postúpení výkonu práva polovníctva ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany po precítaní tohto dodatku ku zmluve výslovne prehlasujú, že dodatok

je spísaný na základe ich slobodnej a pravej vôle, nie v tiesni, ani za nevýhodných

podmienok, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s týmto dodatkom pripájajú svoje

vlastnorucné podpisy.
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ŠTÁTNE LESY

TATRANSKÉHO NÁRODNÉ O PARKU

059 60 TatranskáLom ica 1
2-2 .

Nájomca:

Ing. Peter Líška
riaditel ŠL TANA u


