
DOHODA č.1/2018 
o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv  

v zmysle §35 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch 

(ďalej len „táto dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

 

I. 

Strany 

 

 Obec Čierne 

 Obecný úrad , Čierne č. 189, PSČ: 023 13 

 IČO: 00 313 980 , DIČ: 2020552985 

zastúpená Ing. Pavlom Gomolom ,starostom  obce 

(ďalej ako „ Obec Čierne ) 

 

a 

 

Pozemkové združenie  Čierne , s.r.o. 

023 13 Čierne 189 

IČO   45578222 

DIČ  2023039821 

IČ DPH SK 2023039821 

Číslo účtu 0313953523/0900 

IBAN  SK85 0900 0000 0003 1395 3523 

Zastúpené :     Ing.    Jozefom Králom – konateľom spoločnosti 

(ďalej ako „ZIVL“) 

 

II. 

Účel a predmet dohody 

  

 OZ Čadca vydal súhlas s trvalým vyňatím lesného pozemku CKN č. 6414/215, KNC 

6414/216 a KNC 6414/217 v k.ú Čierne formou zmeny druhu pozemku – súhlasné stanovisko 

č.j.30883/2017 zo dňa 13.07.2017 , ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Výmera 

vyňatej plochy je 1621 m2.V zmysle §35 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch sa strany tejto 

dohody dohodli na výške a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 

(ďalej len „náhrada“) tak ako je to ustanovené v Čl. III. a Čl. IV. tejto dohody. 

 

III. 

Výška náhrady 

 

 Výška náhrady vychádza zo Znaleckých posudkov číslo 28/2017  a 37/2017 

vypracovanom znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov, Ing. Jánom 

Bebejom. Z celkovej  výšky  náhrady 329,26 € za výmeru 1881 m2 pripadá  na parcely 

uvedené v bode II. výmera 1621 m2 pomerná časť náhrady vo výške 286,24 Eur. 

 Suma 286,24 €  s DPH je v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách touto dohodou 

stanovená ako výška náhrady. 

 

 

 



IV. 

Platobné podmienky 

 

 

 

1. Výška náhrady bude Obcou Čierne uhradená  ako rozdiel čiastky  uvedenej v bode III.  

a čiastky  uhradenej podľa dohody  č. 2/2016 zo dňa 06.05.2016 ( 286,24 € – 188,05 € = 

98,19 €). Na úhradu  suma  vo výške 98,19 Eur s DPH    do 45 dní po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyňatí OLÚ na účet: 

0313953523/0900, IBAN SK85 0900 0000 0003 1395 3523. Príjemca : pozemkové združenie 

Čierne , s.r.o. 

 

2. V prípade omeškania platby si Pozemkové združenie Čierne ,s.r.o. uplatní od Obce Čierne 

pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

V. 

Ostatné podmienky 

1. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom Pozemkové združenie Čierne, 

s.r.o. obdrží jeden rovnopis a Obec Čierne obdrží dva rovnopisy. 

2.   Túto dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov k tejto dohode, ktoré 

musia byť podpísané obidvoma stranami dohody. 

3. Ostatné vzťahy neuvedené v jednotlivých článkoch tejto dohody sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4.  Strany tejto dohody výslovne súhlasia so zverejnením tejto dohody v jej plnom 

rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

5.  Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami dohody 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. 

6.  Strany tejto dohody vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, že uzavretie tejto 

dohody je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si túto dohodu prečítali a jej obsahu 

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

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali. 

 

 

 

VI. 

Podpisy strán dohody 

 

 

V Čiernom dňa 8.2.2018              V Čiernom dňa 8.2.2018 

 

 

Pozemkové združenie Čierne, s.r.o.:   Obec Čierne: 

     

 

 

 

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

Jozef Král, konateľ spoločnosti   Ing. Pavol Gomola, starosta Obce Čierne 

 


