
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI 

OCHRANE LESOV A PRÍRODY NA ÚZEMÍ 

OBCE BRESTOV 
 

 
prijaté medzi 

 

 

Obec Brestov 
Brestov 99, 082 05 

zastúpená Jozefom Šoltésom – starostom obce 

 

a 

 

Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV 
Brestov 24, 082 05  

zastúpené Peter Kazimír, predseda 

 

a 

 

Poľovné združenie Kolejová 
Brestov 99, 082 05 

zastúpené Rudolf Humeňaj, predseda 

 

a 

 

BLUE SKY MINING s.r.o.  
so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 43 877 729 

zastúpená Petrom Miklánkom a Ľudmilou Harčárovou – konateľmi spoločnosti 

 

/ďalej tiež spoločne len ako „strany“/ 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Strany uzatvárajú toto referendum s cieľom zlepšenia vzájomnej spolupráce pri ochrane 

lesov a prírody na území katastra obce Brestov za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného 

rozvoja a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a jej biodiverzity ako aj vodných 

zdrojov a zvýšenia možností využívania lesa a prírody na rekreačné a turistické účely. 

 

1.2. Strany uzatvárajú toto referendum uvedomujúc si dôležitosť a význam lesa nielen ako 

zdroja dreva, nerastov, zveri a ďalších prírodných zdrojov, ale aj ako významného krajinného 

prvku a ekosystému, poskytujúceho domov rôznym druhom živočíchov a rastlín 

a zabezpečujúceho ekologickú stabilitu a prirodzený kolobeh vody v krajine, ktoré je 

s ohľadom na prebiehajúce klimatické zmeny potrebné udržiavať a chrániť pre budúce 

generácie. 

 



1.3. Strany berú na vedomie, že územie lesov na území katastra obce Brestov je súčasťou 

Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy ako aj domovom množstva chránených živočíchov 

a rastlín. Strany si taktiež uvedomujú, že na tomto území sa nachádzajú významné zdroje pitnej 

vody, ktoré majú pre obec strategický význam, keďže slúžia na zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu. 

 

Článok II. 

Spoločné ciele a záväzky 

 

2.1. Strany sa dohodli, že v rámci svojej činnosti budú dbať na ochranu lesa a prírody a za tým 

účelom sa zaväzujú najmä: 

 

a) dbať v rámci svojej činnosti na zvýšené využívanie odborných a moderných postupov 

a technológii pri práci s cieľom minimalizovať dopad svojej činnosti na les a krajinu, 

b) zabezpečiť, aby pri ich činnosti nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia, 

najmä zabrániť úniku škodlivých látok, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody 

a pôdu a zaistiť riadnu likvidáciu odpadkov tak, aby nezostávali v lese, 

c) dbať na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov tak, aby prírodné bohatstvo 

bolo zachované aj pre budúce generácie, 

d) zabezpečiť šetrné využívanie prístupových ciest do lesa tak, aby nedochádzalo k ich 

poškodzovaniu a nadbytočnému ničeniu, 

e) zlepšiť vzájomnú informovanosť strán memoranda o svojej činnosti a pri riešení 

problémov, týkajúcich sa lesa a prírody. 

 

Článok III. 

Záväzky obce 

 

3.1. Obec Brestov sa v rámci svojich kompetencií a činnosti sa zaväzuje najmä: 

 

a) podporovať a podieľať sa na legislatívnych iniciatívach v oblasti zvýšenia ochrany lesov 

a v rámci svojej normotvornej činnosti vždy prihliadať na potrebu ochrany lesa 

a prírody, 

b) zlepšiť informovanosť verejnosti o veciach ochrany lesy a prírody s cieľom zvýšenia 

povedomia širokej verejnosti, najmä vo vzťahu k zabráneniu vytvárania čiernych 

skládok odpadu, 

c) podporovať a podieľať sa na aktivitách, podporujúcich využitie lesa na rekreačné 

a turistické účely. 

 

Článok IV. 

Záväzky Pozemkového spoločenstva LESY BRESTOV 

 

4.1. Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV sa v rámci svojej činnosti sa zaväzuje najmä: 

 

a) zabezpečiť racionálne a trvalo udržateľné hospodárenie v lesnom hospodárstve a za tým 

účelom hlavne pri ťažbe dreva postupovať šetrne a zodpovedne tak, aby nedochádzalo 

k vzniku rozsiahlych holín, erózii pôdy a zmene odtokových pomerov povrchových vôd 



v krajine a bolo zabezpečené nielen zalesňovanie, ale aj starostlivosť o vysadené 

stromčeky, 

b) zabezpečiť, aby pri ťažbe dreva a jeho následnom odvoze nedochádzalo 

k poškodzovaniu prístupových ciest, najmä zabezpečiť, aby nedochádzalo k preťaženiu 

nákladných vozidiel, 

c) dbať na čistotu v lese a zaistiť, aby v súvislosti s ich činnosťou v lese nezostávali 

odpadky a v prípade, ak sa tak stane bezodkladne zabezpečiť ich odvoz z lesa a riadnu 

likvidáciu.    

 

Článok V. 

Záväzky Poľovnícke združenie Kolejová 

 

5.1. Poľovnícke združenie Kolejová sa v rámci svojej činnosti sa zaväzuje najmä: 

 

a) zlepšovať hospodárenie v poľovnom revíri tak, aby bolo zabezpečená nielen regulácia 

počtu zveri v revíri, ale aj riadna starostlivosť o zver a čistota v lese, 

b) zabezpečiť údržbu existujúcich posedov a iných poľovníckych zariadení (kŕmidla 

a pod.) tak, aby bola zaistená nielen ich funkčnosť a bezpečnosť, ale aj estetický 

a krajinotvorný význam, 

c) podieľať sa na environmentálnej informovanosti verejnosti, najmä v tejto súvislosti 

spolupracovať s materskou školou v obci organizovaním pravidelných besied pre deti. 

 

 Článok VI. 

Záväzky BLUE SKY MINING s.r.o. 

 

6.1. BLUE SKY MINING s.r.o. sa v rámci svojej činnosti sa zaväzuje najmä: 

 

a) zlepšovať pracovné postupy a technológie pri ťažbe andezitu v lome tak, aby boli 

minimalizované negatívne vplyvy na okolité prostredia, najmä aby, sa minimalizovali 

rizika poškodenia zdrojov podzemnej vody v oblasti, 

b) zabezpečiť, aby v súvislosti s odvozom vyťaženého kameňa nedochádzalo 

k poškodzovaniu verejných komunikácií a  prioritne využívať účelovú komunikáciu 

Brestov - Nová Polhora, vybudovanú   za týmto účelom, 

c) zabezpečiť čistotu lesa a okolia lomu a riadnu likvidáciu odpadov pri jeho činnosti. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Strany berú na vedomie, že toto memorandumje vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle 

spolupracovať pri ochrane lesa a prírody na území katastra obce Brestov, pričom nezakladá 

medzi nimi žiadny záväzkový právny vzťah občianskoprávneho ani obchodno-právneho 

charakteru. 

7.2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými 

všetkými zúčastnenými stranami. Strany memoranda berú na vedomie možnosť jednostranného 

pristúpenia k memorandu formou vyhlásenia ďalších subjektov. 



7.3. Toto memorandum je vyhotovené v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 

7.4. Strany tohto memoranda vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich vážnu a 

slobodnú vôľu a snahu naplniť obsah a ciele tohto memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich 

oprávnených zástupcov na tomto memorande. 

7.5. Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu signatármi memoranda a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

V Brestove, dňa 18.3.2019 

 

 

 

_____________________________ 

Obec Brestov 
v zastúpení Jozefom Šoltésom – starostom obce 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV 
v zastúpení Peter Kazimír 

 

 

 

 

______________________________ 

Poľovné združenie Kolejová 
v zastúpení Rudolf Humeňaj 

 

 

 

 

_________________________________ 

BLUE SKY MINING s.r.o. 
v zastúpení Petrom Miklánkom – konateľom   

 

 

 

 

_________________________________ 

BLUE SKY MINING s.r.o. 
v zastúpení Ľudmilou Harčárovou – konateľom   

 

 

 

Dokument schválili všetky subjekty v ňom uvedené okrem PS Lesy Brestov 
 

  

. 

 


