LESS & Co, s.r.o.

Jesenského 26, 036 01 Martin, Slovenská republika

-

U rbariáln a spoločnosť
poze m kové spo/očens tvo R ad i m ov

V Martine

dňa 25.05. 2018

VEC: Ponuka k prenájmu lesných pozemkov

Spoločnost' LESS & Co, s.r.o. ponúka za prenájom lesných pozemkov vo vlastníctve Urbariálnej
spoločnosti - pozemkové spoločenstvo Radimov sumu i 0 € bezDPH za l m3 vY'aženéhodteva bez
rozdielu kvality.
V ponúkanej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s obhospodarovaním lesných pozemkov
v zmysle platnej legislatívy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny a ostatných
predpisov:
- í'ažboyá a pestovná činnost', ochrana lesa
- výkon odborného lesného hospodára v zmysle zákona č. 32612005 Z.z. o lesoch v zneni
neskorších predpisov
- všetky povinnosti obhospodarovatefa lesa vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany
lesov pred požiarmi (zákon ě. 31412001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a vyhláška MVSR č. l2ll2002 Z.z. o požiarnej prevencii v zneni neskorších
predpisov)
- úhrada dane z nehnutel'ností v zmysle Zákona č. 58212004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- výkon činnosti lesnej stráže v zmysle zákona ě.32612005 Z.z, o lesoch
Pot'ažbovézvyšky (haluzina) budú bezodplatne prenechané členom spoločenstva na výrobu
palivového dreva (samovýroba). Spoločnost'LESS & Co, s.r.o. sa zavázuje každoročne predkladat'
prenajímatel'ovi správu o hospodárení na lesnom majetku za daný kalendámy rok.

S pozdravom

Lesu zdar

!

Ing. Peter Swan
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