
 
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa: 25.6.2015 
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 
Názov: Uzavretie Dohody o prevencii vzniku škôd a riešení vzniknutých škôd 
spôsobených zverou a na zveri medzi účastníkmi dohody: 

1. Ing. Daniel Marhevka – primátor mesta Podolínec 
2. Peter Sýkora – štatutárny zástupca Urbariátu pozemkové spoločenstvo 

Hrani čné 
3. Štefan Pokrivčák – splnomocnený zástupca vlastníkov menších výmer 

poľovných pozemkov 
 

a 
 

PZ Skalná, 065 02 Mníšek nad Popradom, IČO: 42341523 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 
1. schvaľuje 

 
uzavretie Dohody o prevencii vzniku škôd a riešení vzniknutých škôd spôsobených zverou 
a na zveri medzi Mestom Podolínec a PZ Skalná, Mníšek nad Popradom 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
Návrh dohody bol predložený komisii výstavby, ÚP, ŽP, poľnohospodárstva, VH a LH 
a komisii dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta 
a regionálnej politiky, ktoré na svojom zasadnutí dňa 17.6.2015 odporučili MsZ schváliť 
predloženú dohodu a o prevencii škôd podľa predloženej prílohy. 
 

 
 
 

 



Príloha 
 

Dohoda 
o prevencii vzniku škôd a riešení vzniknutých škôd 

spôsobených zverou a na zveri 
 
uzavretá v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 274/2009 Z. z . o poľovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Občianskeho zákonníka a na základe čl. V. Zmluvy 
o užívaní Poľovného revíru Skalná evidovanou Obvodným lesným úradom v Kežmarku pod 
číslom 2013/262-2 zo dňa 9.7.2013 
 

Účastníci dohody 
Splnomocnenci zvolení na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov  

dňa 1.7.2013 
 
1.- Štatutárny zástupca Mesta Podolínec : Ing Daniel Marhevka 
IČO: 330122 
 
2.- Štatutárny zástupca Urbariátu pozemkové spoločenstvo Hraničné: Peter Sýkora 
IČO: 31980643 
 
3.- Štefan Pokrivčák, nar, 1.3.1968, Chmeľnica 154, 06401 Stará Ľubovňa 
 
 /ďalej len ako splnomocnenci za vlastníkov poľovných pozemkov/ 
 
a  
 
Názov:    Poľovnícke združenie Skalná 
 
Sídlo:    065 22 Mníšek nad Popradom  
 
Štatutárny zástupca:         Štefan Pokrivčák 
 
IČO:     42341523 
 
Bankové spojenie: Slovenska sporiteľňa 
 
Číslo účtu:      5051501465/0900 
 
ako užívateľ  poľovného revíru /ďalej len poľovnícke združenie/ 
 
 

uzatvárajú túto dohodu za týchto podmienok: 
 

Dohoda 
o prevencii vzniku škôd a riešení vzniknutých škôd 

spôsobených zverou a na zveri 
 



uzavretá v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 274/2009 Z. z . o poľovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Občianskeho zákonníka a na základe čl. V. Zmluvy 
o užívaní Poľovného revíru Skalná evidovanou Obvodným lesným úradom v Kežmarku pod 
číslom 2013/262-2 zo dňa 9.7.2013 
 

Článok I. 
Údaje o poľovnom revíri 

 
Rozhodnutím bývalého Lesného úradu Podolínec č.j. 341/93-Sa zo dňa 30.12.1993 bol 

uznaný Poľovný revír Skalná o celkovej výmere 2020 ha, z toho 856 ha PPF a 1184  ha LPF.  
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 
Predmetom dohody je vymedzenie práv a povinností účastníkov tejto dohody pri 

prevencii vzniku škôd spôsobených poľovníctvom, zverou a na zveri. Predmetom dohody je 
tiež dojednanie postupu účastníkov dohody pri vysporiadávaní vzniknutých škôd, a to zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Občianskeho zákonníka a na základe čl. V. Zmluvy o užívaní 
Poľovného revíru Skalná. 
 

Článok III. 
Doba platnosti dohody 

 
Táto dohoda sa uzatvára na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o užívaní poľovného 

revíru Skalná uzatvorenej medzi vlastníkmi poľovných pozemkov / v zastúpení 
splnomocnencami/ v uznanom Poľovnom revíri Skalná a Poľovníckym združením Skalná so 
sídlom v Mníšku na Popradom dňa 02.07.2013 Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z 
tejto dohody zaväzujú jej účastníkov dňom podpisu tejto dohody. 
 

Článok IV. 
Povinnosti poľovníckeho združenia 

 
Poľovnícke združenie je povinné v záujme prevencie vzniku škôd plniť povinnosti 

užívateľa poľovného revíru ustanovené v § 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň je povinné vykonávať ďalšie opatrenia na 
zabránenie vzniku škôd, ktoré budú každoročne pred začatím kalendárneho roka alebo v jeho 
priebehu individuálne dohodnuté medzi účastníkmi tejto dohody, na základe požiadavky 
užívateľa poľovného pozemku. Uvedená dohoda o ďalších vykonávaných opatreniach nemusí 
mať písomnú podobu. 

Článok V. 
Povinnosti užívateľa poľovného pozemku 

 
Užívateľ poľovného pozemku je povinný v záujme prevencie vzniku škôd plniť 

povinnosti ustanovené v § 25 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zároveň je povinný vykonávať ďalšie opatrenia na zabránenie vzniku 
škôd, ktoré budú každoročne pred začatím kalendárneho roka alebo v jeho priebehu 
individuálne dohodnuté medzi účastníkmi tejto dohody, na základe požiadavky užívateľa 
poľovného revíru. Uvedená dohoda o ďalších vykonávaných opatreniach nemusí mať 
písomnú podobu. 



Článok VI. 
Zodpovednosť poľovníckeho združenia 

 
Poľovnícke združenie zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním 

poľovného revíru. Za nesprávne užívanie poľovného revíru podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o 
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje poľovnícke hospodárenie, 
ktoré je v rozpore s § 26 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), i), 1) a m) zákona č. 274/2009 Z. z. o 
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poľovnícke združenie je povinné uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym užívaním 
poľovného revíru na poľovných pozemkoch alebo na poľných plodinách dosiaľ nezobratých, 
viniči alebo na lesných porastoch. 

Škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru počas doby lovu vlka 
dravého uhrádza poľovnícke združenie, v ktorom bola škoda spôsobená, ak ho mohol loviť. 
Užívateľ poľovných pozemkov je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie škôd 
spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Za primerané opatrenia sa považuje 
najmä výsev odpútavacích plodín a výsadba ohryzových plôch. Ak užívateľ poľovných 
pozemkov takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jej zavinenia. Miera zavinenia 
sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Ak užívateľ poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku 
škôd spôsobených zverou, môže tak urobiť poľovnícke združenie, ak tým neobmedzuje 
užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ 
poľovného pozemku súhlasí. 

Poľovnícke združenie nie je povinné uhradiť škody spôsobené zverou: 
a) na nepoľovných plochách alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, 
na neoplotených záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, 
stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch, 
b) na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody 
spôsobené na plodinách voľne uskladnených na poľovných pozemkoch (hroble, siláže), ak 
vlastník neurobí opatrenia, aby tieto plodiny boli účinne chránené proti škodám, 
c) spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo 
chemickou ochranou proti ohryzu, 
d) nepresahujúce 3 % odhadovanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele, 
e) spôsobené zverou, ktorej lov nemal povolený alebo schválený. 
 

Článok VII. 
Uplatnenie nároku na náhradu škody 

 
Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní 

poškodený užívateľ u poľovníckeho združenia bezodkladne alebo pri škodách na: 
a) poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách a poľnohospodárskych porastoch do 
15 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,  
b) lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. 
júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia. 

Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody nesprávnym užívaním poľovného 
revíru uvedie poškodený užívateľ výšku škody. Ak poškodený užívateľ poľovných pozemkov 
v lehotách uvedených vyššie vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku 
náhrady a neuvedie 
Opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu 
škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych plodinách 
a poľnohospodárskych porastoch a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie 



jej výšku do 15 dní po vykonaní zberu.  
 V prípade, že nedôjde k dohode o výške škody medzi účastníkmi tejto dohody výška 
škody bude určená súdnoznaleckým posudkom príslušnej znaleckej organizácie alebo znalca. 
Takto určenú výšku škody sa poškodený užívateľ poľovných pozemkov a poľovnícke 
združenie zaväzujú akceptovať. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša v jednej 
polovici poškodený a v jednej polovici poľovnícke združenie. 
 

Článok VIII. 
Postup účastníkov dohody pri odstraňovaní škôd, resp. pri plnení náhrady za vzniknuté 

škody 
 

Prípadné škody spôsobené zverou a na zveri, ktoré vzniknú aj napriek dohodnutým 
opatreniam. podľa tejto dohody, budú účastníci tejto dohody riešiť predovšetkým dohodou 
a v prípade, že k takejto dohode nedôjde, pred riešením súdnou cestou prostredníctvom 
mediátora. 

Účastníci tejto dohody sa ďalej dohodli, že vzniknuté škody spôsobené zverou budú 
prednostne odstránené poľovníckym združením, ak je to účelné a možné a za priamej 
súčinnosti s poškodeným užívateľom poľovných pozemkov. 

V prípade ak nie je možné takto odstrániť vzniknuté škody užívateľ umožní po 
vzájomnej dohode poľovníckemu združeniu plniť náhradu škody naturálnym plnením (napr. 
realizovaním brigád, dodávkou zveriny a pod.). 
 

Článok IX. 
Podmienky zmien u doplnkov 

 
Účastníci tejto dohody sa dohodli, že zmeny a doplnky tejto dohody budú vykonávané 

výlučne v písomnej podobe formou očíslovaného dodatku k tejto dohode po vzájomnej 
dohode zmluvných strán za rešpektovania ustanovení zákona o poľovníctve a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, resp. platných právnych noriem upravujúcich užívanie 
poľovného revíru a výkon práva poľovníctva. 

V prípade zákonných zmien týkajúcich sa tejto dohody tieto zmeny sa premietnu do 
tejto dohody 60 dní odo dňa účinnosti týchto zákonných zmien. Nedodržanie tejto lehoty 
nezakladá dôvod na výpoveď tejto dohody a ani zmluvy o užívaní poľovného revíru. 
Neúčinné alebo neplatné 
ustanovenie dohody sa nahradí takou úpravou, ktorá čo najviac zodpovedá vôli účastníkov 
dohody a účelu tejto dohody za súladu s príslušnými právnymi predpismi. Neúčinnosť alebo 
neplatnosť resp. rozpor niektorých ustanovení tejto dohody so zmenenými právnymi 
predpismi nezakladá neplatnosť ostatných ustanovení dohody. 

Prípadné vypracovanie písomného dodatku (dodatkov) k tejto dohode zabezpečí na 
vlastný poľovnícke združenie. 
 

Článok X. 
Zánik dohody 

 
Táto dohoda zaniká zánikom Zmluvy o užívaní poľovného revíru Skalná zo dňa 

XX.XX.20XX  alebo v čase platnosti Zmluvy o užívaní poľovného revíru na základe 
vzájomnej dohody účastníkov tejto dohody. Dohoda o zániku na základe dohody musí mať 
písomnú formu. 

Pri zániku tejto dohody sú účastníci dohody povinní vysporiadať si vzájomné práva, 
povinnosti, záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto dohody. 



 
Článok XI. 

Všeobecné podmienky 
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené ustanoveniami tejto dohody a 

platného zákona o poľovníctve ako aj predpismi vydanými na jeho základe. Pokiaľ ich táto 
dohoda a zákon o poľovníctve neupravuje, riadia sa podľa všeobecne záväzných predpisov, 
najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Táto dohoda sa považuje za zmluvu podľa ust. 
§ 51 Občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať, 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je vykonaný v predpísanej forme využijúc možnosť ust. § 51 Občianskeho 
zákonníka a ostatných dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, prihliadajúc na ust. 
Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v snahe čo najlepšie a najúplnejšie upraviť dohodnutý 
vzťah s cieľom zabezpečiť predchádzanie vzniku škôd spôsobovaných zverou a na zveri, 
upraviť povinnosti účastníkov dohody pri prevencii škôd, riešení náhrad za vzniknuté škody a 
na výkon ďalších práv a povinností súvisiacich s výkonom práva poľovníctva. Na základe 
tejto dohody ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami 
právnych predpisov, resp. pri uplatnení kongentných ustanovení právnych predpisov sa pri 
riešení sporov musí prihliadnuť aj na ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú s kongentnými 
ustanoveniami priamo v rozpore. 

Účastníci tejto dohody po prečítaní tejto dohody výslovne prehlasujú, že je spísaná na 
základe ich slobodnej a pravej vôle, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s touto dohodou pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
 Dohoda sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom každý z účastníkov dohody, teda 
užívateľ poľovnícke združenie obdrží jeden rovnopis. Náklady na vypracovanie tejto dohody 
znáša v plnom rozsahu poľovnícke združenie. 
 

Článok XII. 
Miesto, dátum uzatvoreniu dohody a podpisy zástupcov zmluvných strán 

 
Miesto a dátum uzatvorenia dohody: v Podolínci dňa:...................2015 
 
Splnomocnenci za vlastníkov poľovných pozemkov:       
        ...................................................... 
         Ing. Daniel Marhevka 
            primátor mesta Podolínec 
                                                                                                        

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

                                                                                                               Peter Sýkora 
                                                                               Urbariát pozemkové spoločenstvo Hraničné 
 

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

                                                                                                              Štefan Pokrivčák 
                                                                     Splnomocnený zástupca vlastníkov menších výmer 
 
Za poľovnícke združenie:        ...................................................... 
         Štefan Pokrivčák  
                      predseda  PZ 


