
Dohoda číslo 1/18/2021-141 

Dohoda 

o odovzdaní nehnutel'ností a ukončení nájomného vzt'ahu zo zákona v zmysle § 22 ods.2 
zákona č. 229/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Účastníci dohody : 

Vlastník: Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič 
IČO: 00316091 
DIČ: 202 123 7075 
Č.účtu: 6008744001/5600 
IBAN: SK5156000000006008744001 
V zastúpení: Mgr. Alexander Udvardy — starosta obce 

nar. 27.10. 1984, bytom: E. Štúra 25, 985 11 Halič 
v podiele na : LV č. 650 pod B1 v podiele 1/1-ina tj. 100 % 

konajúci v zastúpení Obce Halič (vlastník Obec Halič v podiele 1/1) vo veciach týkajúcich LP 
v ULČ vedenych na LV č. 650 pre k.ú. Halič. 

(d'alej vlastník) 

Povinná osoba : SR - Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica 
Odštepný závod Krivári 

zastúpená : Ing. Pavel Hriri 
poverený riadením odštepného závodu 

IČO : 36 038 351 
(d'alej povinná osoba) 

Článok I. 
Predmet vydania 

Základné identifikačné údaje 
Okres 
Kat.územie 
LS 
LC 
KPL 

: Lučenec 
: Halič 
: Lučenec 
: Lesy Lučenec — platnosť : 2015 - 2024 
: EF057 

LV č. Parcela vydávaná 
vymera podl'a 

KN-C v ha 

Vydávaná výmera 
podl'a KN-E (PKV) 

ha 

číslo 
dielca 

Odovzdávaná 
vymera z dielca 

ha 
KN-C KN-E 

(PKV) 
650 696/3 696 22,9170 2,4138 586 1 2,4138 

2,9635 586 2 2,9635 
2,9491 588 2 2,9491 
8,8318 589 0 8,8318 
5,7046 588 1 5,7046 

SPOLU LP 22,9170 22,8628 22,8628 
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JPRL Č. Výmera 
dielca v ha 
podľa PSL 

Vydávaná 
výmera 

v ha 
586 1 2,4138 2,4138 

586 2 2,9635 2,9635 
588 2 2,9491 2,9491 

589 0 8,8318 8,8318 

588 1 5,7046 5,7046 

Spolu 22,8628 22,8628 

Predmetom odovzdania sú celé JPRL podl'a stavu PSL. 

Článok II. 
Stav majetku 

Údaje o stave lesných nehnuteľností pri prechode užívania na štátnu organizáciu LH v minulom 
období sa nezachovali. 

Súčasný stav lesných nehnutel'ností tvoria pozemky a dielce uvedené v článku I. tejto dohody a 
zodpovedajú predpisovej časti PSL a odpočtovej časti LHE. 

Stavby a zariadenia investič'ného charakteru sa na vydávanom majetku nenachádzajú. 

Článok III 
Priebeh hraníc vydávaného majetku 

Súčast'ou tejto dohody je porastová mapa s prienikom dielca s parcelou KN E v mierke 1 : 5000, v 
ktorej je zakreslený priebeh a tvar vydávaných pozemkov. 
Podmienkou podpisu tejto dohody je fyzické odovzdanie a prevzatie majetku uvedeného v čl.I. tejto 
dohody v teréne, za ktoré zodpovedá vlastník. Vytýčenie hraníc zabezpečí vlastník na svoje vlastné 
náklady. Podpisy vlastníka a zástupcu LS Lučenec na tejto dohode nahrádzajú protokol o priebehu 
hraníc parciel. 
Stabilizáciu hraníc podľa protokolu o vytýčení a ich preznačenie na stromoch dohodnutým 
spôsobom - oranžovými štvorcami o rozmeroch 15x15 cm prevedie vlastník do 15 dní od podpisu 
tejto dohody. V budúcnosti prIpadné spory vlastníckych a užívacích práv si bude vlastník riešiť vo 
vlastnej réžii. 

Článok IV. 
Spôsob obhospodarovania po odovzdaní 

Driom účinnosti tejto dohody preberá vlastník všetky užívacie práva k nehnutel'nostiam uvedeným 
v článku I.. Vykonávat' všetky hospodárske opatrenia a činnosti spojené s hospodárením v lese 
podľa platného PSL a so všeobecne záväznými predpismi o obhospodarovaní lesov a právnymi 
normami je oprávnený až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii 
obhospodarovateľa na príslušnom okresnom úrade, pozemkový a lesný odbor v súlade s § 4a 
a nasledujúcimi zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p.. 

Vlastník sa upozorriuje na povinnosť zabezpečit odborné hospodárenie v lesoch § 36 zákona č. 
326/2005 z. z. o lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára (§ 47 citovaného zákona) 
a oznámiť túto skutoč'nosť orgánu štátnej správy (§ 4 ods.2 citovaného zákona). 
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Článok V. 
Rozdelenie spoločnej veci a odovzdanie evidenčných výkazov LHE 

V článku I. tejto dohody v časti stav podl'a PSoL sú JPRL, sú v zmysle § 39, ods. 6 citovaného 
zákona o lesoch spoločnou vecou. 
Predmetom odovzdania je celá spoločná vec preto nedochádza k jej delerviu. 
Podpisom tejto dohody vlastník a jeho OLH —1r`zi 17 ťj d  ' c `•-• potvrdzujú 
prevzatie evidenčnych výkazov a rozdelenie spoločnej veci — JPRL podFa § 11 ods.3 a 4 
vyhl.č.297/2011 Z.z. o vedení a zabezpečení evidencie od odovzdávajúceho OLH , čo zároveri 
nahrádza protokol o odovzdaní odbornej správy. 
Povinná osoba evidovaná ako obhospodarovateľ a vlastník a jeho odborný lesný hospodár sa 
dohodli, že doterajšiu lesnú hospodársku evidenciu do rozdelenia spoločnej veci si ponechá 
doterajší obhospodarovateľ. 

Článok VI. 
Zoznam vlastníkov so špecifikáciou odovzdanej výmery 

Vlastníctvo je usporiadané v celosti pre vlastníka LP. 
Vlastník: Obec Halič, Ulica Mieru 68/66, 985 11 Halič 
IČO: 00316091 
DIČ: 202 123 7075 
Č.účtu: 6008744001/5600 
IBAN: SK5156000000006008744001 
V zastúpení: Mgr. Alexander Udvardy — starosta obce 

nar. 27.10. 1984, bytom: Ľ. Štúra 25, 985 11 Halič 
v podiele na: LV č. 650 pod B1 v podiele 1/1-ina tj. 100 % 

konajúci vo vlastnom mene (ako vlastník v podiele 1/1) vo veciach týkajúcich LP v ULČ 
vedených na LV č. 650 pre k.ú. Halič. 

odovzdávaná výmera za jednotlivé dielce uvedená v tab. je 22,8628 ha 
odovzdávaná výmera všetkých lesných pozemkov je 22,8628 ha 

Článok VII. 
Ďalšie podmienky upresriujúce alebo doplriujúce odovzdanie nehnutel'ností 

Vlastník sa upozorriuje, na platnosť zákona č. 540/2001 Z. z. a z toho vyplývajúce povinnosti 
poskytovat údaje pre štátne štatistické zist'ovanie podľa § 27, 29 a 30. 

Vlastník touto dohodou preberá zodpovednosť zabezpečiť protipožiarnu ochranu, ohlasovaciu 
povinnosť a organizovanie v prípade likvidácie požiaru. 

Vlastník sa upozorriuje na povinnosť priznat' a uhrádzat' dari z nehnuteľností správcovi dane v 
zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.. 
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Pri spinení podmienok ustanovenie § 22a ods. 3 písmeno a.) zákona č. 229/1991 Z. z. sa realizuje 
osobitnou listinou pri dodržaní lehoty uvedenej v § 22a ods. 3 písm. b) odo dria účinnosti tejto 
dohody. 

Dohoda je uzavretá v 6 vyhotoveniach, z ktorých vlastník dostane 1 vyhotovenie a povinná 
osoba 5 vyhotovení. (NLC, OÚ, Oc.ú, LS, OZ ). 

Dohoda nadobúda účinnost dňom podpisu zúčastnených strán. 
Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú a v budúcnosti nebudú mat' jeden voči druhému žiadne 

nároky týkajúce sa vydávanych nehnuteľností. 
Účastníci tejto dohody prehlasujú, že dohodu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni, ani 

za nevýhodných podmienok a neprieči sa dobrým mravom. 
Zmluvná voľnost' nie je obmedzená. Právny úkon je vyhotoveny v zákonom predpísanej forme. 

Článok VIII. 
Podpisy účastníkov dohody 

2 3. 02. 2021 
V Kriváni dria  2021 

Ing. Pavel Hriri 
Poverený riadením OZ 

Vlastník: 

Obec Halič 
V zastúpení. Mgr. Alexander Udvard 

LS Lučenec Ing. Milan Kvietik 

OLH 

LESY Slove1Skej republi , Š.p, 

Odštep y závo Kri 

Lesná správa Lu enec 

‘JUky, Š.p, 
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