
Dohoda o využívaní lesnej cesty v zmysle  § 25, ods. 3 zákona         
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 

13/2023 

Článok I. 

Účastníci dohody 

Účastník dohody č.1 – vlastník  

  OBEC Poriadie 
Sídlo:  Poriadie 114, 906 22 Poriadie  
Zastúpení:   Mgr. Martin Pražienka  
IČO:  00309842 
DIČ:   2021039812                      
( ďalej len účastník č. 1) 
    
 Účastník dohody č.2 - užívateľ 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín 
Sídlo:     Pri rybníku 1301, Šaštín- Stráže 
Zastúpené:    Ing. Vlastimil Uhlík 
IČO :     36 038 351 
DIČ :     2020087982 
IČ DPH:    SK 2020087982 
Zapísaný OR OS: Banská Bystrica Spis.zn.:Pš 155/S 
( ďalej len účastník č. 2) 
 

Článok II. 

Účel a predmet dohody 

1. Účelom dohody je dohoda o čase a spôsobe využívania lesnej cesty  a o výške              
a spôsobe úhrady za jej využívanie. Predmet dohody je lesná cesta na parcele                 
č. 26882/14 C KN k.ú. Poriadie, zapísanej na LV č. 1924 vo vlastníctve účastníka č.1. 
Celková dĺžka vo vlastníctve účastníka č.1 a využívaná účastníkom č. 2 je 2,1 km. 

 

Článok III. 

Čas a spôsob využívania. 

1. Dohoda sa uzaviera na dobu určitú a to odo dňa podpisu do 31.12.2024. 
2. Lesná cesta bude využívaná pre potreby dopravy vyťaženej drevnej hmoty a pre 

potreby zabezpečenia starostlivosti pre priľahlé územia v obhospodarovaní účastníka 
č. 2. 

 



Článok IV. 

Cena za využívanie lesnej cesty. 

1. Účastníci dohody sa dohodli, že  poplatok za využívanie predmetnej lesnej cesty bude 
1€/m3  prepravenej drevnej hmoty.  

2. Podkladom pre fakturáciu bude objem prepraveného dreva po uvedenej lesnej ceste  
za obdobie platnosti dohody, na základe výstupov z informačného systému WebLES,  
ktoré budú poskytnuté účastníkovi č. 1 po ukončení odvozu drevnej hmoty, resp. ku 
koncu platnosti tejto dohody. 

3. Výška náhrady za používanie predmetu dohody je určená dohodou zmluvných strán s 
odkazom na zákon č. 18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
o cenách v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok č. V. 
Vzájomné práva a povinnosti zúčastnených strán 

 
1. Pri poškodení lesnej cesty, ktorá je uvedená v článku II. tejto dohody, účastníkom 

dohody č. 2 a jeho zmluvnými partnermi, ktoré by znemožnilo jej   použitie pre lesnú 
prevádzku (osobná, nákladná doprava ), je účastník č. 2 povinný vykonať  urýchlenú 
opravu lesnej cesty a uviesť ju  do pôvodného stavu v čo najkratšom možnom  čase.  

2. Dodržiavať max. rýchlosť 30 km/h pre všetky dopravné prostriedky.  
3. V požadovanom rozsahu čistiť lesnú cestu a zvážnicu uvedenú v článku II. tejto 

dohody v prípade znečistenia, ktoré spôsobí účastník dohody č. 2 a jeho zmluvný 
partneri.  

4. Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok si účastník č.1 vyhradzuje právo 
zamedziť vstup na lesnú cestu uvedené v článku II. tejto dohody účastníkovi č. 2 ako 
aj jeho zmluvným partnerom až do odstránenia zistených nedostatkov. V tejto 
súvislosti sa zmluvné strany dohodli, že tento postup sa zvolí, len ak účastník dohody 
č. 2 nezjedná nápravu pri menších opravách (čistenie cesty, neprejazdnosť cesty pre 
osobnú dopravu, vyčistenie prieč. a pozdĺžneho odvodnenia cesty) do 5 dní a pri 
veľkých opravách  (zosuv cesty, zosuv svahu ) do 30 dní od písomného upozornenia 
na zistené nedostatky, ak tieto budú mať príčinu vzniku v činnosti účastníka č. 2. 
 

Článok č. VI. 
Účinnosť dohody 

 
1. Dohoda o využívaní lesnej cesty odsúhlasená a podpísaná všetkými účastníkmi 

dohody nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 
 
 



Článok č. VII. 
Ukončenie dohody 

 
1. Pri porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody účastníkom č.2 je účastník č.1 

oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody, s čím účastník dohody č.2 výslovne 
súhlasí. 

Článok č. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ak nie je v tejto dohode uvedené inak , riadia sa vzájomné vzťahy zúčastnených strán    

Občianskym zákonníkom.  
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle účastníka č. 1. 
3. Dohoda bola napísaná v 2 rovnopisoch, z toho:  

            1 rovnopis pre účastníka č.1  
            1 rovnopis pre účastníka č.2  

4. Dohoda bola nahlas prečítaná , vysvetlená a na znak slobodnej vôle vlastnoručne  
            podpísaná.  

  
 
 
 
 
V ...................... dňa....................... 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník č. 1                                                                                 Účastník č. 2  


