
DODATOK č. 1 
K zmluve o pracovnej činnosti odborného lesného hospodára 

 
 

 
 
Vykonávateľ: Ing. Eduard Greš 
  odborný lesný hospodár 
  č. o. 95/1995 – BB, DIČ 1045306966 
  Komenského 224/10 
  05921Svit 
  bankové spojenie: Poštová banka 
  číslo účtu: SK42 6500 0000 0000 2021 1294 
 
 
Objednávateľ:Technické služby Mesta Svit 
  Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit 
  zastúpené Ing. Tomáš Klimo, poverený  riaditeľ 
  IČO: 00186864, DIČ: 2021212545, IČ DPH: SK 2021212545 
  bankové spojenie: VÚB Poprad, exp. Svit 
  číslo účtu: 1386557753/0200 
 
uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve  o pracovnej činnosti OLH zo dňa 1.1.2017 
 

I. 
 
Zmluva sa mení v Čl. I Predmet zmluvy,v ktorom sa dopĺňa bod 3v nasledovnom znení : 
 
„3. OLH vykonáva činnosť na majetku podľa odseku 2 tohto článku, ktorým sú lesné pozemky vo 
vlastníctve mesta Svit:pozemky patriace do porastov (JPRL) 566a, 567, 568, 569: 

456/1, KNC  o výmere 76367 m2  

456/2, KNC  o výmere 2740 m2  

458/11, KNC  o výmere 10 m2  

499/11, KNC  o výmere 259 m2  

534/6, KNC  o výmere 124 m2  

534/7, KNC  o výmere 123 m2  

553/185, KNC  o výmere 1119 m2  

770, KNC  o výmere 8497 m2  

772/1, KNC  o výmere 9901 m2  

772/3, KNC  o výmere 1935 m2  

773, KNC  o výmere 3614 m2  



774/1, KNC  o výmere 20761 m2  

774/3, KNC  o výmere 2094 m2  

784/1, KNC  o výmere 68017 m2  

784/6, KNC  o výmere 22905 m2  

787/6, KNC  o výmere 17110 m2  

787/7, KNC  o výmere 5496 m2  

795, KNC  o výmere 8804 m2 

534/3, KNE  o výmere 446 m2 

2240/5, KNE  o výmere 291 m2 

2241/1, KNE  o výmere 96 m2 

2241/2, KNE  o výmere 114 m2 

4934/8, KNE  o výmere 12 m2.“ 
 
 

II. 
 

 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o pracovnej činnosti OLH zo dňa 1.1.2017, Dodatkom č.1 
nezmenené, zostávajú v platnosti.  
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pracovnej činnosti OLH. Tento dodatok je 
vyhotovený v troch vyhotoveniach pre vykonávateľa, objednávateľa a Obvodný lesný úrad. 
Tento dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom 
nasledujúcim  po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a § 5a zákona číslo 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok nebol 
uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali, porozumeli mu 
a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 

 
Vo Svite, dňa  1.7.2017 
 
 
 
 
 v. r.        v. r. 
..................................................                                                 ........................................................ 
               objednávateľ     vykonávateľ 
 
 
 


