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Dohoda

o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 
uzatvorená v zmysle ust. § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a ustanovení 

Občianskeho zákonníka

Článok I.

Účastníci dohody

Účastník č. 1

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený Ing. Tomáš Čuka ,generálny riaditeľ
IČO: 36038351
IČ DPH: SK 2020087982
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel Pš, vložka č. 155/S

Odštepný závod Kriváň
Zastúpený Ing. Pavel Hriň , poverený riadením OZ

ďalej len účastník č. 1

a

František Klačman
bytom: "
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ďalej len účastník č. 2

Článok II.

Účel dohody

Dohoda sa uzatvára za účelom poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na 
vynímaných pozemkoch, ak trvalým vyňatím dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv. Poskytnutie 
náhrady vlastníkovi resp. správcovi vynímaného pozemku je v zmysle ustanovení § 7 ods. 3 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch zákonným predpokladom pre vydanie rozhodnutia o trvalom 
vyňatí orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.



Článok III.

Predmet dohody

Predmetom dohody je poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesných 
pozemkoch vynímaných z plnenia funkcií lesa 
podľa údajov katastra nehnuteľnosti nasledovne:

k.ú. Divín LV č. 154 pare. č. C-KN 1670/182 vyním. vým.: 368 m2

Článok IV.

Spôsob a výška určenia náhrady

Účastníci dohody stanovili výšku náhrady na 374,35 € + 74,87 € ( 20% DPH) spolu: 
449,22 € slovom: štyristoštyridsaťdeväť EUR dvadsaťdva centov .

Článok V.

Záverečné ustanovenia

Túto dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov k tejto dohode, ktoré musia byť 
podpísané obidvomi zmluvnými stranami.

Ostatné vzťahy neuvedené v jednotlivých článkoch tejto dohody sa spravujú ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch , z ktorých 2 obdrží účastník č. 1 a 2 účastník č. 2.

Účastníci tejto dohody prehlasujú, že dohodu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni, ani 
za nevýhodných podmienok a neprieči sa dobrým mravom.

Táto dohoda nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán, 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv na 
základe zákona č. 546/2010 Z.z.. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej 
plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády 
SR.

Zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je vyhotovený v zákonom predpísanej forme.



Článok VI.

Podpisy zmluvných strán

2 9. 03. 2021
V....Kriváni..... dňa ...................

Poverený riadením OZ
František Klačman 

žiadateľ


