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D o h o d a 

Uzatvorená podľa § 51 a súvisiace, Občianskeho zákonníka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Článok I. 

Účastníci dohody 

 

 

Účastník č. 1: Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

V zastúpený: Ing. Tomáš Čuka, generálny riaditeľ 

IČO: 36038351 

DIČ DPH: SK 2020087982 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

Oddiel Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999 

 

Odštepný závod Beňuš 

Beňuš 455, 976 64 Beňuš 

V zastúpený Ing. Matej Vigoda, riaditeľ OZ Beňuš 

 

(ďalej len „Účastník č. 1“) 

 

a 

 

Účastník č. 2: Obec Heľpa 

Farská 588/2, 976 68 Heľpa 

V zastúpení: Peter Hyriak, starosta obce. 

IČO: 00313424 

DIČ: 2021223083 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK09 5600 0000 0020 0212 6001 

 

ďalej len „Účastník č. 2“) 

 

(ďalej len Účastník č. 1 a Účastník č. 2 aj ako „Účastníci Dohody“)  

 

                                                                       Článok II. 

Predmet dohody 

 

Predmetom dohody je udelenie súhlasu a poskytnutie časti pozemkov v správe  Účastníka č .1, 

Účastníkovi č. 2 na osadenie informačných tabúľ na parcele  KN-C č. 1944/1, lesný pozemok 

 pričom záber je o výmere 5 m² a parcele  KN-E č. 1624/15, ostatná plocha pričom záber je 

o výmere 5 m² v k. ú. Heľpa. Uvedené parcely sú zobrazené ma mapovom podklade a tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.  
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Článok III. 

Spôsob a rozsah dohody 

 

1. Účastník č. 2 na základe tejto dohody osadí zabetónovaním ôsmich konzol dve drevené 

informačné tabule, ktoré budú slúžiť ako stanovište číslo 5 a číslo 8 Náučného chodníka 

„Náučný chodník chotárom obce Heľpa“. Informačné tabule budú zamerané predovšetkým 

na výchovno-vzdelávaciu činnosť v prírode ktoré priblížia význam a funkcie lesa, faunu 

a flóru informujú o ochrane prírody aj histórii obce spojenej s ovčiarstvom. 

2. Účastník č. 2 si splní ohlasovaciu povinnosť na príslušnom stavebnom úrade podľa 

stavebného zákona a túto dohodu priloží ako súhlas vlastníka pozemku. 

3. Účastník č. 2 nesmie počas výstavby informačných tabúľ, ani po ukončení stavebných prác 

v žiadnom prípade poškodzovať okolitý lesný porast. Prípadné odstránenie prekážajúcich 

alebo ohrozujúcich drevín je možný len po odsúhlasení zo strany Lesnej správy Pohorelá. 

Zabratie pôdy zabetónovaním konzol je možný iba v rozsahu stanovenom v priloženej 

projektovej dokumentácii. 

4. Účastník č. 1 využíva vyššie uvedené pozemky a okolité pozemky ktoré ma vo svojom 

vlastníctve  predovšetkým na plnenie úloh v lesnom hospodárstve, pričom nezodpovedá za 

škody spôsobené na informačných tabuliach pri výkone týchto úloh ani v prípade 

svojvoľného pádu stromu z pozemkov Účastníka č. 1 s čím Účastník č. 2 výslovne súhlasí 

a prípadnú náhradu za škodu vzniknutú na informačných tabuliach si nebude v žiadnom  

prípade vymáhať od Účastníka č. 1.   

5. Účastník č. 2 vloží do textovej časti informačných tabúľ č. 5 a 8 logo Lesov Slovenskej 

republiky, štátny podnik so sloganom „Vybudovane v spolupráci s LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik“. 

 

Článok IV. 

Čas platnosti dohody a cena za poskytnutie pozemkov  

 

Účastníci sa dohodli na bezplatnom poskytnutí častí pozemkov pre osadenie tabúľ na dobu 

neurčitú.  

 

Článok V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Účastník č. 1 má právo dohodu vypovedať písomne po uplynutí 10 rokov a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Pred uplynutím 10 rokov od účinnosti tejto dohody môže účastník č. 1 

vypovedať túto dohodu v prípadoch ak by už informačné tabule č.5 a č.8  nespĺňali svoj účel 

alebo by túto časť pozemku potreboval pre iné využitie ako na obhospodarovanie lesa. 

Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede Účastníkovi č. 2. Účastník č. 2 môže vypovedať túto zmluvu kedykoľvek  aj bez  

uvedenia dôvodu.  

 

2. Účastníci Dohody sa dohodli, že pre doručovanie písomností na účel ukončenia tejto Dohody 

akýmkoľvek spôsobom uvedeným v tomto článku dohody prostredníctvom pošty platí, že 

zásielka sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak sa bude doručovať doporučene na 

adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody a neprevzatá sa vráti odosielateľovi. Za deň doručenia 

sa považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi. 
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3. Zmeny a doplnky k tejto dohode je možné vykonať len písomným dodatkom s podpisom 

obidvoch strán dohody. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v 5 exemplároch, ktoré sú identické. Účastník č. 1 obdrží 2 

exempláre a Účastník č. 2 obdrží 3 exempláre. 

5. Účastníci Dohody berú na vedomie, že v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov podlieha táto zmluva zverejneniu, ako povinne zverejňovaná 

zmluva a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/200 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

6. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, že uzavretie tejto zmluvy 

je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu v plnej miere 

porozumeli, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok na znak ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.  

 

 

 

 

V Beňuši, dňa .......................                              V Heľpe,  dňa .......................... 

 

 

 Účastník č. 1    Účastník č. 2 

 

 

 

 

.................................................                               ...................................................... 

        Ing. Matej Vigoda                                                          Peter Hyriak 

       Riaditeľ OZ Beňuš                                                     Starosta Obce Heľpa                    

 

 

 

 

                                             

 


