
CRZ 1423/2020/LSR
63/07/Nn/2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme lesných pozemkov
uzatvorená podľa ustanovení
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
a ustanovení Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Prenajímateľ:

Terézia Melišová,
(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
so sídlom : Hodžova 38, 911 52 (ďalej nájomca).
v zastúpení: Ing. Róbert Kiš, poverený riadením OZ
bankové spojenie: VÚB Trenčín, č. účtu 2504-202 / 0200
(ďalej len „nájomca“)

(ďalej spolu nájomca a prenajímateľ aj ako „zmluvné strany“)

I.
Za účelom opravy chyby v písaní zmluvné strany pristúpili k spísaniu dodatku k nájomnej
zmluve, na základe ktorého sa mení znenie Zmluvy o nájme č. 63/07/Nn/2020 zo dňa
13.3.2020 nasledovne:
Pôvodné znenie: článku 2 „Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom lesných pozemkov tvoriacich predmet nájmu (ďalej
len predmet nájmu):
Stav podľa katastra nehnuteľností:
Okres:
Trenčín
Katastrálne územie: Opatová
Parcela E KN č. 636/1 o výmere 0,7340 ha, ktorá je súčasťou parcely C KN č. 1083/3
o výmere 0,6262ha vo vlastníckom podiele 1/3 v podielovej výmere 0,2087ha.
Jednotky priestorového rozdelenia lesa
Lesná správa: Nemšová
LC:
Opatová
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JPLR:
2.

438A časť o výmere 0,2087ha,

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania za podmienok uvedených
v tejto zmluve a nájomca berie predmet nájmu do nájmu a zaväzuje sa na prenajatých
lesných pozemkoch hospodáriť v súlade s platným Programom starostlivosti o les (ďalej
len „PSL“) pre Lesný celok (LC) Opatová, Lesná správa (LS) Nemšová.“

sa nahrádza novým znením, ktoré je: „Predmet zmluvy:
1.

Predmetom tejto zmluvy je prenájom lesných pozemkov tvoriacich predmet nájmu (ďalej
len predmet nájmu):

Stav podľa katastra nehnuteľností:
Okres:
Trenčín
Katastrálne územie: Opatová
Parcela E KN č. 636/1 o výmere 0,7340 ha LV 1903, ktorá je súčasťou parcely C KN č.
1083/3 o výmere 0,6262ha vo vlastníckom podiele 1/3 v podielovej výmere 0,2087ha.
Jednotky priestorového rozdelenia lesa
Lesná správa: Nemšová
LC:
Opatová
JPLR:
438B časť o výmere 0,2087ha,
2.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania za podmienok uvedených
v tejto zmluve a nájomca berie predmet nájmu do nájmu a zaväzuje sa na prenajatých
lesných pozemkoch hospodáriť v súlade s platným Programom starostlivosti o les (ďalej
len „PSL“) pre Lesný celok (LC) Opatová, Lesná správa (LS) Nemšová.“

V ostatných častiach ostáva zmluva nezmenená.

II.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, dodatok uzavreli
slobodne a že tento nebol dojednaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, ktoré majú platnosť originálu.
Prenajímatelia:
Nájomca:

1 ks
2 ks
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Ostatné subjekty :

3 ks

V Trenčíne dňa:

LESY SR, š. p.
Odštepný závod Trenčín

Ing. Róbert Kiš

Terézia Melišová

Doručuje sa:
1) Lesná správa Nemšová
Na vedomie:
1) Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
2) Mestský úrad Trenčín, 911 01.
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