4622/2019/LSR

MEMORANDUM
o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
uzavreté medzi:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Zastúpené: Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ
(ďalej len „LESY SR“)

Slovenský zväz včelárov
Sídlo: Svrčia 14
Bratislava 842 08
IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012
Registrovaný na MV SR pod č. VVS/1-909/90-40
Zastúpené: Ing. Milan Rusnák predseda SZV
(ďalej len „SZV“)
ďalej aj spoločne „strany“ alebo „strana“
Článok 1
1. Strany uzatvárajú toto Memorandum za účelom dosiahnutia spolupráce v oblasti
lesného hospodárstva, spolupráce s organizovanými včelármi zo SZV v oblasti
hospodárskeho včelárenia v lese, spolupráce pri rozširovaní výsadby najmä
nektárodajných
stromov,
ako
aj
v
legislatívnej, ekologickej
a propagačnej spolupráce so zameraním na ekológiu s prioritou na lesné ekosystémy.
Článok 2
1. LESY SR si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve, majú
záujem na zvýšení spolupráce v posilnení biodiverzity, najmä v ekologickom
a hospodárskom využívaní lesov a v spolupráci so SZV na výrobe včelích produktov
s mimoriadnou svetovou kvalitou.
2. SZV má záujem na zlepšení situácie v spolupráci a vo vylepšení podmienok lesného
včelárenia, technickej a materiálnej pomoci pri výsadbe nektárodajných stromov
a propagácii ekologických spôsobov chovu včiel a výrobu včelích produktov v bio
kvalite.
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Článok 3
1. Spolupráca v rámci tohto Memoranda medzi stranami má zabezpečiť najmä:
a) Zvýšenú aktivitu vo výrobe včelích produktov pre dočasné umiestnenie cca.
50 000 včelích čeľadí na obhospodarovanom území LESOV SR.
b) Prípravu sadeníc nektárodajných stromov pre potreby včelárov.
c) Spoločný postup pri legislatívnych úpravách v oblasti poľovníctva, rybárstva
a včelárstva.
Článok 4
1. Strany sa dohodli na vzájomných podmienkach:
a) LESY SR umožnia organizovaným včelárom na dobu určitú premiestniť včely na
LESMI určené kočovné stanovištia tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokojnému
včelárenia a k rušeniu lesného hospodárskeho plánu a lesnej výroby.
b) LESY SR pomôžu materiálne aj metodicky pri spolupráci v rozširovaní výsadby
nektárodajných stromov, ktoré budú vysádzané v lesoch a na verejných miestach
po celej SR.
c) LESY SR a SZV vytvoria podmienky pre včelárov tak , aby nedošlo k narúšaniu
lesného hospodárskeho plánu za prísnych podmienok dodržiavania ekologických
noriem a postupov.
Článok 5
1. Toto Memorandum sa uzatvára do 31.12.2019 a bude automaticky predlžované o 1
ročné obdobie, ak žiadna zo strán neoznámi druhej strane v písomnej forme svoj
úmysel zmeniť alebo zrušiť toto Memorandum najneskôr 14 dní pred dátumom
ukončenia jeho platnosti.
Článok 6
1. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov prijatých
oboma stranami.
2. Toto Memorandum nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR.
3. Memorandum je vyhotovené v 2 rovnopisoch. Každá strana obdrží jeden rovnopis
Memoranda.
4. Strany prehlasujú, že si Memorandum riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a toto
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok.
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V Banskej Bystrici, dňa ......................

LESY SR:

.........................................................
Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ

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

...................................................................
Ing. Milan Rusnák
predseda SZV
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