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Zmluva o nájme pozemk(ov)u na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku 

(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien (ďalej len „zákon“) 
medzi 

Prenajímateľom:     

Evidenčné číslo:      606 

Názov:                                           Obec Trebatice                                          

IČO:                                                00313106  

DIČ:                                                2020531007                                                        
Adresa:    922 10 Trebatice   

                   Hlavná ulica 247/107 

 

IBAN:                                  SK73 0900 0000 0051 5999 9728 

Názov banky:       Slovenská sporiteľňa, a. s.     

(ďalej len „prenajímateľ“)  

a 

 

Nájomcom:   AGRO-DRUŽSTVO Trebatice, IČO: 00 208 361 

    so sídlom Orechová 316/4, 922 10 Trebatice 

    zastúpené Ing. Benjamínom Brockom, podpredsedom predstavenstva a 

    Mgr. Luciou Mačajovou, členom predstavenstva , 

    zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  

v oddieli: Dr, vo vložke: 137/T 

č. účtu IBAN: SK03 1100 0000 0026 2973 9805 

    (ďalej len „nájomca“) 

 

I.  

ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 

 Účelom tejto zmluvy je prenajať nehnuteľnos(ť)ti - pozem(ok)ky na poľnohospodárske účely pri 

prevádzkovaní podniku nájomcu.  

 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom (resp. podielovým spoluvlastníkom alebo bezpodielovým 

spoluvlastníkom) nehnuteľnosti(í), ktorá(é) je(sú) špecifikovaná(é) v prílohe č. 1 tejto zmluvy a táto tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nehnuteľnosť(ti) tak ako je(sú) opísaná(é) v čl. I. tejto zmluvy 

(resp. v prílohe tejto zmluvy) a nájomca preberá túto(tieto) nehnuteľnos(ť)ti do užívania na 

poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. 

 

II. 

DOBA NÁJMU 

 Nájomná zmluva sa uzatvára v zmysle § 8 ods. 1 zákona na dobu určitú, a to na 10 (slovom desať) 

rokov od 01.01.2023 do 31.12.2032 

 

III. 

NÁJOMNÉ 

 Zmluvné strany sa dohodli na ročnom nájomnom vo výške 122,00  €/ha  

 
Celková výmera v m2                                          Nájom Eur / ha             Nájomné Eur zaokrúhlene/ rok 

  32 586,93  m2                                             122,00 €                397,56     € 

 Nájomné je splatné ročne pozadu, najneskôr k 31.10. kalendárneho roka. Zmluvné strany sa  

dohodli, že nájomné bude hradené jedným z týchto spôsobov: 

 v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet uvedený prenajímateľom. 
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IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 Nájomca sa zaväzuje nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy (resp. v prílohe tejto zmluvy) 

užívať na účel uvedený v tejto zmluve so starostlivosťou riadneho hospodára, a to najmä: 

 v rozsahu práv a povinností nájomcu k nehnuteľnosti stanovených v zmysle zákona č. 220/2004 

Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a zákona č. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších zmien a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  

 udržiavať nehnuteľnosť v riadnom stave 

 využívať všetky právne prostriedky na ochranu predmetu nájmu 

 dbať, aby nedošlo k poškodeniu, zníženiu produkčnej schopnosti alebo ich mimoprodukčných 

funkcií z hľadiska životného prostredia 

 

 Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok riadnym spôsobom na poľnohospodárske 

účely pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi.  

Prenajímateľ alebo nájomca môže požadovať pomernú úpravu nájomného, ak priemerné ceny 

poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, 

pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich 

rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %;  

Prenajímateľ alebo nájomca môže požadovať pomernú úpravu nájomného a to počnúc najbližším 

obdobím, za ktoré sa nájomné platí.  

 Nájomca môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným 

súhlasom vlastníka pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku 

alebo inú zmenu na pozemku.  

             Nájomca je za tým účelom povinný umožniť prenajímateľovi kontrolu dodržiavania podmienok 

tejto zmeny, najmä zabezpečenia plnenia povinnosti starostlivosti o nehnuteľnosť podľa prvej vety tohto 

článku. 

Nájomca je oprávnený a prenajímateľ svojím podpisom tejto zmluvy súhlasí s výrubom drevín 

a krovín a s orezom konárov drevín v okolí predmetu nájmu nájomcom, resp. odborne spôsobilou osobou, 

ak tieto zmenšujú veľkosť obrábania prenajatej plochy, ktorá tvorí predmet nájmu podľa tejto zmluvy 

a zároveň udeľuje súhlas k vydaniu súhlasu na výrub drevín a krovín a orez konárov drevín pre prípad 

výrubového konania vedenom pred orgánom ochrany prírody. Nájomca je povinný postupovať v súlade 

so zákonom č. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

Vyrúbané dreviny, kroviny a orezané konáre drevín sú vlastníctvom prenajímateľa. V prípade, ak 

o tieto po výrube a oreze nájomcom neprejaví do 3 dní prenajímateľ záujem má sa za to, že tieto prenechal 

bezodplatne nájomcovi.   

Nájomca sa zaväzuje platiť daň z nehnuteľnosti. Nájomca je povinný oznámiť nájomný vzťah 

príslušnému katastrálnemu odboru Okresného úradu, príslušnému Daňovému úradu a príslušnej obci ako 

správcovi dane.  

Prenajímateľ je povinný nájomcovi bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu vo vlastníckych 

vzťahoch k nehnuteľnosti opísanej v článku I. tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom k časti predmetu nájmu – CKN 1250/1 a 679/7 alebo ich 

častiam, zaniká dňom ukončenia zberu úrody zo strany nájomcu v príslušnej poľnohospodárskej sezóne, 

v ktorej prenajímateľ oznámi nájomcovi záujem realizovať zámer – cyklotrasa Holeška, spolu s presnou 

špecifikáciou časti predmetu nájmu, ktorej sa zámer týka. Po oznámení záujmu realizovať zámer zo strany 

prenajímateľa a špecifikácii dotknutej časti predmetu nájmu, nájomca bezodkladne v súlade 

s technologickými a agronomickými postupmi, v závislosti od typu poľnohospodárskej plodiny 

a poveternostných podmienok, zabezpečí zber úrody a oznámi prenajímateľovi ukončenie jej zberu. 
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V. 

PREDKUPNÉ PRÁVO 

               Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nájomca má po dobu nájmu predkupné právo k prenajatej 

nehnuteľnosti opísanej v čl. I.  tejto zmluvy (resp. v prílohe tejto zmluvy) a prenajímateľ je povinný 

v prípade jej predaja ponúknuť ju nájomcovi na jej odkúpenie. 

 

VI. 

ŤARCHY K NEHNUTEĽNOSTI 

 Prenajímateľ vyhlasuje, že na predmete nájmu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená záložné 

a predkupné práva a predmet nájmu nie je zaradený v osobitnej sústave obhospodarovania okrem 

prípadného zákonného vecného bremena distribučných spoločností.  

 

VII. 

SKONČENIE NÁJMU 

Nájomný vzťah zaniká: 

 uplynutím doby nájmu 

 písomnou dohodou 

 zánikom predmetu nájmu 

 výmazom prenajímateľa z obchodného registra, v prípade ak ide o právnickú osobu  

 

VIII. 

SPLNOMOCŇUJÚCE USTANOVENIE 

 Prenajímateľ splnomocňuje nájomcu a postupuje mu všetky práva, ktoré patria prenajímateľovi 

titulom vlastníckeho práva na vykonanie práva poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o 

poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Vlastnícke právo prenajímateľa je 

a zostáva nedotknuté.  

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Prípadné spory 

budú prednostne riešené formou dohody. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo forme dodatku 

uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to v písomnej forme. 

 

 Otázky neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi najmä zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Táto zmluva sa vyhotovuje v počte 3 

rovnopisov, z ktorých 1 (slovom jeden) je vždy pre prenajímateľa (podľa počtu prenajímateľov) a 1 

(slovom jeden) pre nájomcu a 1 (slovom jeden) pre príslušný kataster. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, je jasná, zrozumiteľná, zmluvu si nahlas prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o nájme 

pozemk(ov)u na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je príloha obsahujúca špecifikáciu 

prenajat(ého)ých pozemk(u)ov v zmysle čl. I druhej vety tejto zmluvy. 

 

V Trebaticiach, dňa 9.3.2023 

 

 

 

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

 Dátum a podpis  -     prenajímateľ                        nájomca 

 Obec Trebatice Ing. Benjamín Brocka     Mgr. Lucia Mačajová 

                     predseda predstavenstva        člen predstavenstva 
 
Príloha :list vlastníka 


