
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ č.         
v súvvislosti s úmiestnenívm stavby v ochrannom pavsme lesa v zmysle ústanovenia § 10 zavkona c .

326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znenív
úzavretav medzi zmlúvnyvmi stranami:

SR- LESY Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Smolenice
sívdlo: Trnavskav 12, 919 04 Smolenice
zavpis v OR OS Banskav Bystrica, oddiel: Ps , vloz ka c .: 155/S
konaj. prostr.: Ivan Danc ek, vedúvci/riaditeľ OZ
(ďalej len „Strana 1“)

a

názov: Obec Píla
sídlo: Píla 68, 900 89 Píla
IČO: 00305031
bankové spojenie: 11622112/0200 / IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112
v zastúpení: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
(ďalej len „Strana 2“)

(ďalej spolú aj „zmlúvnev strany“)

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmlúvne v strany  úzatvavrajú v túvto  zmlúvú  za  úvc elom  úvpravy  svojich  vzavjomnyvch  pravv
a povinností v v súvvislosti  s úmiestnenívm  stavby  v ochrannom  pavsme  lesa  v zmysle
ústanovenia  §  10 zavkona c .  326/2005 Z.  z.  o lesoch v platnom znení v (ďalej  len  „Zavkon
o lesoch“).

1.2 Strana 1 spravúje lesnyv/ev pozemok/pozemky, ktoryv/ev súv zapívsanev na LV c .888  Okresnevho
úvradú Pezinok , katastravlny odbor, okres Pezinok , obec Pívla , katastrálne územie Časasta v ,
na parcele reg. „C“ KN č.2949/1  (ďalej len „obhospodarovateľ“).

1.3 Tavto  zmlúva  sa  vzťahúje  na  stavbú  v búdúvcom  vlastnívctve  Strany  2,  ktora v sa  búde
úmiestnena v na  pozemkú,  ktory v je  zapívsany v na  LV  c .888  ,  Okresného  úradu  Pezinok  ,
katastrálny odbor, okres Pezinok , obec Pívla , katastrálne územie Časasta v , na parcele reg.
„C“ KN č. 2949/1  (ďalej len „stavba“).

1.4 Strana 2 prehlasúje, z e si je vedomav, z e pozemok, na ktorom sa stavba búde nachavdzať je
úvzemie, ktorev spadav pod ochrannev pavsmo lesa v zmysle §10 Zavkona o lesoch.

1.5 Stavba je  stavebna v kons trúkcia postavena v stavebnyvmi pravcami zo stavebnyvch vyvrobkov,
ktorav je pevne spojenav so zemoú alebo ktorej osadenie vyz adúje úvpravú podkladú v zmysle
zavkona c .   50/1976 Zb. o úvzemnom plavnovaní v a stavebnom poriadkú (stavebny v zavkona)
v platnom znení v (ďalej  len „Stavebny v zavkon“).  Stavba músí v splzn ať  zavkladne v poz iadavky
stanovenev Stavebnyv zavkonom.

ČLÁNOK II.
SĽUB ODŠKODNENIA

2.1 V zmysle ústanovenia § 725 zavkona c . 513/1991 Zb. Obchodnyv zavkonnívk v platnom znenív
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(ďalej  len  „Obchodny v zavkonnívk“)  sa  Strana  2  ako  sľúbújúvci  zavauje, zúje,  z e  Strane  1  ako
prívjemcovi sľúbú nahradív navklady a vs etkú s kodú, ktorav jej vznikne z jej konania, o ktorev jú
Strana 2 ako sľúbújúvci z iada a na ktorev nie je Strana 1 ako prívjemca sľúbú povinnav.

2.2 Strana 2 z iada Stranú 1, aby na zavklade tohto sľúbú ods kodnenia údelila pívsomnyv súvhlas na
povolenie  stavby  v ochrannom  pavsme  lesa  v zmysle  Zavkona  o  lesoch  adresovanyv
prívslús nevmú orgavnú.

2.3 Strana 2 sa zavauje, zúje, z e na zavklade tohto sľúbú ods kodnenia úhradív navklady a s kodú, ktorav
Strane  1  vznikne  v súvvislosti  s konanívm,  o ktore v Strana  2  poz iadala,  t.j.  s údelenívm
pívsomnevho  súvhlasú  na  povolenie  stavby  v ochrannom  pavsme  lesa  v zmysle  Zavkona
o lesoch, a to najmauje, ,  nie vs ak vyvlúc ne nahradiť navklady tejto zmlúvy a navklady v zmysle
bodú 5.1 a 5.6 c lavnkú V. tejto zmlúvy. 

2.4 Vzniknútúv s kodú a navklady na zavklade tohto sľúbú ods kodnenia sa Strana 2 ako sľúbújúvci
zavauje, zúje úhradiť spoobsobom niz s ie úpravenyvm.

ČLÁNOK III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY

3.1 Zmlúvnev strany sa dohodli, z e Strana 2 dn om povolenia úmiestnenia stavby v ochrannom
pavsme lesa preberav na seba zodpovednosť za s kody na stavbe, ktorev vzniknúv vplyvom lesa
z okolityvch lesnyvch pozemkov, ktorev súv v obhospodarovanív Strany 1. 

3.2 Za prívc iny  vzniknútej  s kody vplyvom lesa  sa,  nie  vs ak  vyvlúc ne,  pre  úvc ely  tejto  zmlúvy
pokladajúv:
a) hospodavrska c innosť Strany 1,
b) poveternostnev podmienky,
c) z ivelnev a katastrofickev pohromy,
d) poz iar,
e) zver.

3.3 Strana  2 prehlasúje,  z e  v prívpade  vznikú  s kody  na  stavbe  vplyvom  lesa  si  nebúde
úplatn ovať navhradú s kody ú Strany 1.

3.4 Strana  2  je  povinna v chravniť  a nenarús ovať  lesne v prostredie,  res pektovať  pravva
a opravvnenev zavújmy vlastnívka, spravvcú a obhospodarovateľa a pokyny obhospodarovateľa,
c lena lesnej stravz e a orgavnú s tavtnej spravvy lesnevho hospodavrstva. Strana 2 prehlasúje, z e si
je vedomav toho, z e je zakavzanev neopravvnene poúz ívvať alebo pos kodzovať lesnyv majetok,
t.j.  lesne v pozemky,  lesne v porasty,  stromy  a kry  a stavby  a zariadenia  slúvz iace  lesnevmú
hospodavrstvú.

3.5 V prívpade porús enia povinnosti  v bode 3.4 tohto c lavnkú ma v Strana 1 navrok na navhradú
navkladov v plnej vyvs ke spojenyvch s odstran ovanívm s kody, ktorav bola spoobsobenav konanívm
Strany 2. 

3.6 Strana 1 je povinnav vystaviť Strane 2 faktúvrú za vzniknútev navklady v zmysle bodú 3.5 tohto
c lavnkú so splatnosťoú 7 dnív odo dn a jej dorúc enia. Strana 2 sa zavauje, zúje vystavenúv faktúvrú
úhradiť v lehote splatnosti.

3.7 V prívpade, ak sa Strana 2 dostane do omes kania s úvhradoú faktúvry v zmysle bodú 3.5 tohto
c lavnkú, Strane 1 vznika v navrok na úvrok z omes kania  v zavkonom stanovenej  vyvs ke  roc ne
z dlz nej  c iastky az   do zaplatenia.  Navrokom na úvrok z omes kania nie je  dotknúty v navrok
Strany 1 na navhradú s kody.
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3.8 V prívpade, ak sa  Strana 2  dostane do omes kania s úvhradoú vystavenej faktúvry podľa 3.5
tohto c lavnkú o viac ako 15 dnív, Strane 1 vznikav navrok na zmlúvnúv pokútú vo vyvs ke 0,05%
denne  z dlz nej  c iastky  az   do  zaplatenia.  Navrokom na  zmlúvnú v pokútú  nie  je  dotknútyv
navrok Strany 1 na navhradú s kody.

ČLÁNOK IV.
POISTENIE STAVBY

4.1 Zmlúvnev strany sa dohodli, z e Strana 2 úzatvorív prívslús nev zmlúvnev poistenie na stavbú pre
prívpad vznikú s kody vplyvom lesa, pric om poistnav súma músív byť dojednanav tak, z e búde
zohľadn ovať predpokladanyv rozsah vyvmery poobdorysú, predpokladanúv hodnotú stavby po
jej dokonc enív s prihliadnútívm na jej fúnkciú a vyvznam.

4.2 Zmlúvnev poistenie na stavbú Strana 2 úzatvorív tak, aby vyvber poistnevho krytia a poistnyvch
rizívk naplzn al minimavlne tieto parametre: 

a) poz iar, aj poz iar rozs ívrenyv z horiaceho lesa,
b) pavd stromov a inyvch predmetov,
c) zosúv poobdy, zrúvtenie skavl alebo zemívn. 

4.3 Po dokonc ení v stavby je  Strana 2  povinna v do  3  dní v zabezpec iť  vyhotovenie  znaleckevho
posúdkú za úvc elom úrc enia hodnoty stavby na svoje navklady. 

4.4 V prívpade ak poistnav súma úz  úzatvorenej poistnej zmlúvy v zmysle bodú 4.1 tohto c lavnkú
nebúde  zodpovedať  hodnote  stavby  stanovenej  znaleckyvm  posúdkom,  Strana  2
bezodkladne, navyvs i  poistnúv súmú minimavlne na vyvs kú hodnoty stavby, pric om zavroven 
zohľadnív jej fúnkciú a vyvznam, vravtane hodnoty prívslús enstva stavby a hodnoty hnúteľnyvch
vecív, ktorev sa v/na stavbe nachavdzajúv. 

4.5 V prívpade vymavhania regresnevho navrokú  voc i Strane 1 poisťovn oú sa Strana 2 zavauje, zúje
nahradiť plnúv vyvs kú regresnevho navrokú, na zavklade faktúvry vystavenej Stranoú 1 s lehotoú
splatnosti 7 dnív od jej dorúc enia.

4.6 V prívpade, ak sa Strana 2 dostane do omes kania s úvhradoú faktúvry v zmysle bodú 4.5 tohto
c lavnkú, Strane 1 vznika v navrok na úvrok z omes kania  v zavkonom stanovenej  vyvs ke  roc ne
z dlz nej  c iastky az   do zaplatenia.  Navrokom na úvrok z omes kania nie je  dotknúty v navrok
Strany 1 na navhradú s kody.

4.7 V prívpade, ak sa  Strana 2  dostane do omes kania s úvhradoú vystavenej faktúvry podľa 4.6
tohto c lavnkú o viac ako 15 dnív, Strane 1 vznikav navrok na zmlúvnúv pokútú vo vyvs ke 0,05%
denne  z dlz nej  c iastky  az   do  zaplatenia.  Navrokom na  zmlúvnú v pokútú  nie  je  dotknútyv
navrok Strany 1 na navhradú s kody.

ČLÁNOK V.
NÁHRADA NÁKLADOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU STAVBY

5.1 V prívpade vznikú navkladov, ktorev vzniknú v Strane 1 pri spravovanív, obhospodarovanív a pri
pravcach na priľahlyvch lesnyvch pozemkoch v súvvislosti s ochranoú stavby, vznika v Strane 1
navrok na navhradú navyvs enyvch navkladov (nads tandardnav technolovgia).   
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5.2 Strana 1 je povinnav vystaviť Strane 2 faktúvrú za vzniknútev navklady v zmysle bodú 5.1 tohto
c lavnkú so splatnosťoú 7 dnív odo dn a jej dorúc enia. Strana 2 sa zavauje, zúje vystavenúv faktúvrú
úhradiť v lehote splatnosti.

5.3 V prívpade, ak sa Strana 2 dostane do omes kania s úvhradoú faktúvry v zmysle bodú 5.2 tohto
c lavnkú, Strane 1 vznika v navrok na úvrok z omes kania  v zavkonom stanovenej  vyvs ke  roc ne
z dlz nej  c iastky az   do zaplatenia.  Navrokom na úvrok z omes kania nie je  dotknúty v navrok
Strany 1 na navhradú s kody.

5.4 V prívpade, ak sa  Strana 2  dostane do omes kania s úvhradoú vystavenej faktúvry podľa 5.2
tohto c lavnkú o viac ako 15 dnív, Strane 1 vznikav navrok na zmlúvnúv pokútú vo vyvs ke 0,05%
denne  z dlz nej  c iastky  az   do  zaplatenia.  Navrokom na  zmlúvnú v pokútú  nie  je  dotknútyv
navrok Strany 1 na navhradú s kody.

5.5 V prívpade,  ak  sa  Strana  2  búde  domnievať,  z e  zdrave v stromy  sú v spoobsobile v privodiť
prívpadnyvm pavdom na stavbú s kodú, Strana 2 vyhlasúje, z e nebúde od Strany 1 vyz adovať
ťaz bú takyvchto zdravyvch stromov, a to z doobvodú zachovania fúnkcie lesa v zmysle Zavkona
o lesoch.

5.6 V prívpade ak stromy na lesnom pozemkú búdúv ohrozovať stavbú, prívpadne inyv majetok
a zdravie a za úvc elom ochrany majetkú a zdravia, odbornyv lesnyv hospodavr vydav povolenie
na ich ťaz bú, zmlúvnev strany sa dohodli, z e Strana 2 nahradív vs etky navklady s tyvm spojenev.

5.7 Strana 1 vystaví v Strane 2 faktúvrú za pravce, ktorev boli vykonanev v súvvislosti s bodom 5.6
tohto c lavnkú, so splatnosťoú  7 dnív od jej dorúc enia. Strana 2 sa zavauje, zúje vystavenúv faktúvrú
úhradiť v lehote splatnosti.

5.8 V prívpade,  ak  sa  Strana 2  dostane  do omes kania  s úvhradoú faktúvry  vystavenej  Stranoú
1podľa bodú 5.7, Strane 1 vznikav navrok na úvrok z omes kania v zavkonom stanovenej vyvs ke
roc ne  z dlz nej  c iastky az   do  zaplatenia.  Navrokom na úvrok z omes kania  nie  je  dotknútyv
navrok Strany 1 na navhradú s kody.

5.9 V prívpade, ak sa Strana 2 dostane do omes kania s úvhradoú vystavenej faktúvry podľa bodú
5.7 o viac ako 15 dnív,  Strane 1  vznikav navrok na zmlúvnúv pokútú vo vyvs ke 0,05%  denne
z dlz nej  c iastky  az   do  zaplatenia.  Navrokom na  zmlúvnú v pokútú  nie  je  dotknúty v navrok
Strany 1 na navhradú s kody.

ČLÁNOK VI.
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1 V prívpade  prevodú  vlastnívckeho  pravva  k  stavbe  na  tretiú  osobú  je  Strana  2  povinnav
úpovedomiť tretiú osobú o pravvach a povinnostiach vyplyvvajúvcich z tejto zmlúvy, pric om
prevodom vlastnívckeho pravva k stavbe prechavdzajú v pravva a povinnosti z tejto zmlúvy na
novevho vlastnívka stavby. 

6.2 V prívpade,  ak pravva a povinnosti  z tejto zmlúvy na novevho vlastnívka neprejdúv,  Strane 1
vznika v navrok  na  zmlúvnú v pokútú  vo  vyvs ke  10%  z ceny  stavby  stanovenej  znaleckyvm
posúdkom v zmysle bodú 4.3 c lavnkú IV. tejto zmlúvy.

6.3 Zmlúvne v strany  sa  dohodli,  z e  zmena  v osobe  vlastnívka  stavby  sa  vykona v formoú
pívsomnevho a oc ívslovanevho dodatkú k tejto zmlúve.
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ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmlúva nadobúvda platnosť a úvc innosť dn om jej podpisú oboma zmlúvnyvmi stranami.

7.2 Vzťahy osobitne toúto  zmlúvoú neúpravene v sa  riadia  platnyvmi  pravvnymi  predpismi  SR
a najmauje,  ústanoveniami Zavkona o lesoch a Obc ianskeho zavkonnívka.

7.3 Zmlúva bola vypracovanav v s tyroch vyhotoveniach, pric om jeden rovnopis je úrc enyv pre
prívslús ne v orgavny:  Orgavn s tavtnej spravvy lesnevho hospodavrstva a Stavebny v úvrad,  ktore v im
búdúv dorúc enev Stranoú 2 a kaz dav zo zmlúvnyvch stravn obdrz ív jeden rovnopis zmlúvy.

7.4 Zmeny  tejto  zmlúvy  moz no  úskútoc niť  iba  pívsomnyvm  a oc ívslovanyvm  dodatkom k tejto
zmlúve, ktoryv búde podpívsanyv oboma zmlúvnyvmi stranami.

7.5 Zmlúvne v strany  vyhlasújúv,  z e  zmlúvú úzatvorili  na  zavklade  ich  slobodnej  vooble,  zmlúva
nebola  úzavreta v v tiesni  za  navpadne  nevyvhodnyvch  podmienok,  zmlúvú  si  prec ívtali,  jej
obsahú porozúmeli a na znak súvhlasú s jej obsahom zmlúvú podpisújúv.

7.6 Zmlúvnev strany sa dohodli, z e vs etky oznavmenia, vyvzvy a pívsomnosti, ktorev mav podľa tejto
zmlúvy dorúc iť jedna Zmlúvnav strana drúhej Zmlúvnej strane, búdúv dorúc ovane v pos toú
doporúc ene  na  adresú  úvedenú v v  zavhlaví v tejto  Zmlúvy,  resp.  na  poslednú v pívsomne
oznavmenúv adresú, alebo osobnyvm dorúc enívm. V prívpade, ak Zmlúvnav strana doporúc enúv
zavsielkú alebo osobne dorúc ovanúv zavsielkú odmietne prevziať alebo doporúc enúv zavsielkú
dorúc ovanúv pos toú pos ta vravti drúhej Zmlúvnej strane ako nevyz iadanúv v úvloz nej lehote,
alebo s oznavmenívm adresavt  neznavmy,  povaz úje sa zavsielka za dorúc enú v v posledny v den 
úvloz nej lehoty.

V  Smoleniciach      dn a                                                                          V Pívle      dn a 27.11.2016 

Strana 1:                                                                  Strana 2:
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