
Slovenský Al

ZV ľOV
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

MEMORANDUM
o spolupráci v oblasti Jesného hospodárstva

uzavreté medzi:

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23
962 63 Pliešovce
Ičo: 315 77920
DIČ: 2020475479
Zastúpené: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
(d‘alej len „VLM SR, Š. p.“)

Slovenský zväz vČelárov
Sídlo: Svrčia 14 Bratislava 842 08
IČO:00178349 ‚k~
DIČ: 2021023,488 ‘\ .

WAN: SK8683300000002601 857869 .

Registrovaný~a‘MV SR pod č. VVS 1-909 90-40 ‚‘

Zastúpené:!Ing. Mi1án~Rusi~iák, predseda SZV
(d‘alej 1e‘ň~SZV“) .qstř

ďalej aj spóločne‘,,strany“ alebo „strana“

ČIánok 1 :‚
.( ;ť-.~r_~1. Strany≥uzaW~árajú tótg~ Memorandum za účélom‘ dosiáhnutia spoluptáce v oblasti

lesnéh~i~~dáritva- sorgaÄizovanými včelármi zo~SZV~v ~bí~~#Kospodárskeho
. 4‘_.ĺ~š / . .‘. . . .‘ \ ~

vcelarenia v)lese, ďalej~v‘spo1upraci pn rozsirovannvysadby najma nektarodajnych
k 4ř.( ľ ~ . .. \~‘‚ ‘~‘\ 9r--W;j

stromov, v spo1upraci~≤1egislativnej‘eko1ogickej a.propagačnej so zameramm na
‚ . ~-~‘ :.~. I Ľ 9 ‚ .~ ~~.‘f‘ ~r ‚podporu zachovavania btodiyerzity a ekologie lesny~h:ekosystemov.

Článok 2

1. VLM SR, š. p. si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve, majú
záujem na zvýšení spolupráce v posilnení biodiverzity a najmä v ekologickom
a hospodárskom využívaní lesov a v spolupráci so SZV aj na podpore chovu včelstiev
a výrobe včelích produktov s mimoriadnou svetovou kvalitou.

2. SZV má záujem na zlepšení situácie a podmienok pre lesné včelárenie. Rovnako má
záujem na spolupráci pri technickej a materiálnej pomoci pri výsadbe nektárodajných
stromov a propagácii ekologických spósobov chovu včiel a výrobe včelích produktov
v bio kvalite.
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Článok 3

1. Spolupráca v rámci tohto Memoranda medzi stranami má zabezpečiť najmä:

a) Spoločný postup pri podpore včelárstva (materiálne, technicky, propagačne a pod.)
pri súčasnej podpore racionálneho a ekologického lesného hospodárstva.

b) Zvýšenú aktivitu vo výrobe včelích produktov pre dočasné umiestnenie včelích
čeľadí na území vojenských obvodov, území slúžiacich pre potreby obrany štátu a
území obhospodarovaných VLM SR, š. p.

c) Výsadbu sadeníc nektárodajných stromov, napríklad pri realizácii náhradných
výsadieb pre potreby včelárov.

d) Spoločný postup pri legislatívnych úpravách v oblasti poľovníctva, rybárstva,
poľnohospodárstva a včelárstva.

Článok 4

I. Strany sa dohodli na vzájomných podmienkach:

a) VLM SR, š. p. umožňuje organizovaným včelárom na základe predchádzajúceho
suhlasu premiestmf včely na nim určene kočovne stanovištia tak, aby
nedochádzalo k rušeniu vzájomného včelárenia a ani k obmedzovaniu lesného
hospodarerua a lesnej vyroby, na zaklade podmienok dohodnutych s SZV
a stanovenych najma s ohľadom na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
a bezpečnosti včelich čeľadi

b) VLM SR, š. p. je nápomocný materiálne aj metodicky pri spolupráci v rozširovaní
vysadby nektarodajnych stromov, ktore budu vysadzane napriklad na plochach
nahradnych vysadieb na uzemi vojenskych obvodov, uzemi služiacich pre potreby
obrany štatu a uzemi obhospodarovanych VLM SR, š p v ramci celej SR

c) VLM SR, š. p. a SZV vytvoria podmienky pre podporu chovu včelích čeľadí tak,
aby nedošlo k narušamu lesneho hospodarema za podmienok
dodržiavama pnontne ekologickych nonem a postupov

Článok 5

I. Toto Memorandum sa uzatvára do 31.12.2021 a bude automaticky predlžované o I
ročné obdobie, ak žiadna zo strán neoznámi druhej strane v písomnej forme svoj
úmysel zmenif alebo zrušif toto Memorandum najneskór 14 dní pred dátumom
ukončenia jeho platnosti.

Článok 6

1. Memorandum je možné menif a dopÍňaf len formou písomných dodatkov prijatých
oboma stranami.
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2. Toto Memorandum nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Uradom vlády SR.

3. Memorandum je vyhotovené v 2 rovnopisoch. Každá strana obdrží jeden rovnopis
Memoranda.

4. Strany prehiasujú, že si Memorandum riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a toto
pine zodpovedá ich skutočnej vóli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a
zrozumiteľne, bez omyiu, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok.

V Pliešovciach, dňa .L~ ~ V Pliešovciach, dňa~ °

9t ~

&‘í. ~&.
Ing.IáúJ~5RICA‘ •~‚)‘ Ing. Milan RUSNAK
generálnyjfriíditeľ‘ “ . predseda SZV

VLM Sk~š4-‘ —

;‚
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