Zmluva
o nájme výkonu práva poľovníctva
v spoločnom pol'ovnom revíri Rača
uzavretá v zmysle zákona Č. 23/1962 Zb. o poľovníctve
v znení zákona Č. 99/1993 Z. z.

Článok l
Zmluvné strany

Prenajímateľ:
VillaVíno Rača, a. s.
Sídlo: Pri vinohradoch 2, 835 20 Bratislava - Rača
Štatutárny orgán: Ing. Ján Krampl, CSc. - predseda predstavenstva
IČO: OO190268
DIČ:
Číslo účtu:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Dr, vložka
(ďaľej

Č.

len "prenajimateľ")

Slovenský pozemkový fond
Sídlo: Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. František Hideghéty - generálny riaditeľ
IČO: 17335 345
DIČ: 2021007021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000001638/8180
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.
oddiel Po, vložka Č. 3 S/B
(ďalej len "prenajimateľ")
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Nájomca:
Pol'ovnícka spoločnosť Rača
Sídlo: Rostocká 20, 831 06 Bratislava
V zastúpení: Dušan Beladič - predseda
IČO 36076422
DIČ: 2022026171
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava
Číslo účtu: 114603 S2/0900
...,
(ďaľej len "nájomca" a spolu s prenajimateľmi ako "zmluvné strany")
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Článok rr
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je nájom výkonu práva poľovníctva v spoločnom poľovnom
revíri Rača v zmysle zákona Č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona NR SR
Č. 99/1993 Z. z. (ďalej len "zákon o poľovníctve ").
2. Spoločný poľovný revír Rača bol právoplatne uznaný rozhodnutím Lesného úradu
Bratislava Č. LÚ-321/1996-Fr. zo dňa 23.07. 1996 z poľovných pozemkov o celkovej
výmere 1109,6101 ha.
3. Villa Víno Rača, a. s. je oprávnený v spoločnom poľovnom revíri Rača prenajať 324,8096
ha poľovných pozemkov.
4. Slovenský pozemkový fond je v zmysle čl. II. ods. 1, 2 zákona o poľovníctve oprávnený
v spoločnom poľovnom revíri Rača prenajať 784,8005 ha poľovných pozemkov.

Článok II
Doba nájmu
Zmluva sa uzatvára v zmysle § 16 ods. l zákona o poľovníctve na dobu 10 rokov, od 1.1.
2006 do 3112.2015.

Článok IV
Nájomné a jeho splatnosť
1 Podľa sadzobníka na výpočet nájomného, ktorý je prílohou zákona o poľovníctve, je výška
ročného nájomného 9,60 Sk za 1 ha.
2. Výška ročného nájomného za poľovné pozemky Villa Víno Rača, a. s. je:
324,8096 hax 9,60 Sk= 3118,00 Sk
slovom tritisicstcosemnásť slovenských korún.
3. Výška ročného nájomného za poľovné pozemky Slovenského pozemkového fondu je:
784,8005 ha x 9,60 Sk = 7534,00 Sk
slovom sedemtisícpäťstotridsaťštyri slovenských korún.
3. Ročné nájomné uhradí nájomca na účet prenajímateľa vždy vopred do 15. februára
bežného roka.
4. V prípade omeškania platby sa nájomné zvyšuje o úrok z omeškania, ktorý sa rovná

dvojnásobku diskontnej sadzby.

Článok V
Iné dohodnuté podmienky zmluvy
1. Nájomca nesmie prenajať výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri, ani v jeho časti inej
fyzickej alebo právnickej osobe.
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2. Zriadiť poľovnícke chaty, políčka pre zver, meniť kultúru poľovných pozemkov moze
nájomca len na základe súhlasu dotknutého vlastníka a v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
3. Pri zriad' ovaní posedov, kŕmidiel a iných poľovníckych zariadení musí nájomca prihliadať
na to, aby pri ich obsluhe ako i pri návštevách zverou nevznikli škody.
4. Nájomca sa zaväzuje hradiť škody spôsobené zverou a výkonom práva poľovníctva, ktoré
vzniknú počas platnosti tejto zmluvy podľa ustanovení zákona o poľovníctve.
5. Nájomca sa zaväzuje hospodáriť na prenajatých pozemkoch tak, aby sa nezhoršovali
životné podmienky poľovnej zveri.
6. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu plnenia podmienok tejto zmluvy a na
zistené nedostatky nájomcu upozorniť.
7. Ak sa podľa všeobecne záväzného právneho predpisu zmenia sadzby alebo spôsob
stanovenia nájomného za nájom výkonu práva poľovníctva, zmluvné strany zosúladia do
jedného mesiaca od výzvy prenajímateľa čl. rv. zmluvy v zmysle schválenej zmeny.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznamovať zmenu názvu, sídla, bankového spojenia

a čísla účtu do jedného mesiaca od uskutočnenia zmeny

Článok VI
Zánik zmluvy
Zmluva môže podľa § 16 ods. 4 zákona o poľovníctve zaniknúť výlučne z týchto dôvodov:
a) uplynutím doby nájmu,
b) zánikom poľovného revíru,
c) zánikom nájomcu,
d) výpoveďou jednej zo zmluvných strán pre nedodržanie podmienok zmluvy, alebo dohodou
zmluvných strán schválenými orgánom štátnej správy,
e) rozhodnutím orgánu štátnej správy o zrušení zmluvy v prípade, že užívateľ poľovného
revíru porušuje hrubo alebo opätovne predpisy o poľovníctve alebo zásady riadneho
poľovníckeho hospodárenia a neurobí v lehote určenej týmto orgánom štátnej správy
nápravu,
f) rozhodnutím o vyhradení výkonu práva poľovníctva podľa § 18 ods. l zákona
o poľovníctve.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny v zmluve je možné vykonať len formou písomného dodatku, ktorého návrh
predloží prenajímateľ alebo nájomca.
2. Nedodržanie
niektorej z podmienok
tejto zmluvy je dôvodom na výpoveď podľa
§ 16 ods. 4 písm. d) zákona o poľovníctve.
3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva neupravuje sú upravené
ustanoveniami zákona o poľovníctve. Pokiaľ ich tento zákon neupravuje, riadia sa podľa
iných všeobecne záväzných predpisov.
4. Zmluva nadobúda plätncsť dňom schválenia Obvodným lesným úradom v Bratislave
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5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po jej schválení obdrží po
jednom (l) rovnopise každá zo zmluvných strán a schvaľovací orgán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, určite a vážne, prečítali si
ju, porozumeli jej obsahu a súhlasia s ňou, ich voľnosť nie je nijako obmedzená, nekonajú
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

Prenajímateľ:

·~:lil1a\!iD.u lZača a.s.
j

Pri vinohradoch 2~831 06 Bratislava
IČO: 190268, TČDPI-I: SK20'2033213f-;

Ing/,Ján Krampl,"'ffiSc.
prJCiseda predstavenstva

Prenajímateľ:

V

'v __ j

J)'CU1J,.

.'

(

. ~

1LlJ..............

dna
v

1I

~

ŕ'lf' ?!1115
lH';' L l..UU

.

Nájomca:

vBv
..:

l'sl K :-:.........
C
dň
.. ·
':::.'
na. 1.. 4.·.·.... g.!.. ~:..,.G.').c,.).(

Dušan Beladič
predseda

podľa §16 ods. l zákona

Č.

Obvodný lesný úrad v Bratislave
23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona

Č.

s ch v a ľ uje

: 4·/f-;z(ýor
dna

v'

J

pod c. J

{)r/I~(it~ /16 j
,.......•...............

99/1993 Z. z.

5

túto zmluvu o nájme výkonu práva poľovnistyq~.y-spoločnom poľovnom revíri Rača.
•
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