
Zmluva Obec Prašice ^ 
o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.

uzavretá dnešného dňa v zmysle zák.č. 504/2003 Z.z. a §§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka 
medzi:
prenajímateľom: Obec Prašice
00310964 ul. 1. mája 142

956 22 Prašice

nájomcom: Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce,
so sídlom Májová 65, 956 21 Jacovce 
IČO 00 205 575,
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Dr.,vl.č. 11/N, 
konajúce prostredníctvom Ing. Jozefa Urminského — predsedu družstva 
a pani Annou Poluchovou -  členkou predstavenstva družstva 
/ ďalej iba „nájomca“/ 

za týchto podmienok:
I.

1/ Prenajímateľ je vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v kat. úz: Prašice, vo 
celkovej výmere 40961 m2.

2/ Tieto nehnuteľnosti prenajímateľ v rozsahu svojho vlastníctva dáva nájomcovi do nájmu.

II.
Účel nájmu

1/ Účelom nájmu je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti na tejto pôde pri 
prevádzkovaní podniku nájomcu.

III.
Výška a splatnosť nájomného

1/ Účastníci sa dohodli na nájomnom vo výške 3,0 % z ceny poľnohospodárskej pôdy, 
určenej podľa priemernej BPEJ pre katastrálne územie, v ktorom sa prenajímané pozemky 
nachádzajú. Cena pôdy sa určuje v súlade s § 10 zák.č. 504/2003, § 43 od. 2 zák.č.
330/1991 Zb. a vyhlášky č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich, 
na účely pozemkových úprav.

2/ Účastníci sa dohodli na nájomnom vypočítanom podľa ods.l/ vo výške 277,72 € .
3 /Nájomné je splatné v lehote do 30.4. kalendárneho roka pozadu po schválení ročnej 

účtovnej závierky nájomcu.

IV.
Doba trvania nájmu 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.01.2014 do 31.12.2023.

V.
Skončenie nájmu

1/ Nájom možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí obsahovať dátum, ku ktorému sa 

nájomný vzťah končí.



b) Písomnou výpoveďou, danou prenajímateľom, s uvedením dôvodu.
Týmto dôvodom môže byť iba:

ak nájomca podstatným spôsobom zmenil druh pozemku bez súhlasu prenajímateľa 
ak nájomca mešká so zaplatením nájomného viac ako tri mesiace a toto nezaplatil ani 
po písomnej výzve prenajímateľa.

Pri tejto výpovedi sa nájomný vzťah končí k 31.12. toho kalendárneho roka, 
v ktorom bola táto výpoveď doručená druhej strane.

VI.
Podmienky nájmu

1/ Nájomca je oprávnený zastupovať vlastníka pozemkov v celom rozsahu podľa zák. 
č. 274/2009 Z.z. Nájomca je oprávnený dať prenajaté pozemky do podnájmu. Spôsob a čas 
podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi včas oznámiť.

2/ Daň z nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom nájmu, znáša nájomca.
3/Obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatých pozemkov spojené s jeho 

udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.
4/ Porasty- dočasné aj trvalé - na pozemku, ktorý má v nájme, sú vo vlastníctve 

nájomcu. Na pozemku pod trvalým porastom /sad, vinica / môže byť ukončený nájom až 
po skončení účelu na ktorý bol vybudovaný. Ak by trvalé porasty prešli do užívania 
prenajímateľovi pred ukončením nájmu, nájomcovi patrí za ich hodnotu náhrada.

5/ Ak nájomca vynaložil náklady na pozemok, ktorý má v nájme a nejde o obvyklé 
náklady pri užívaní tohto pozemku a nájomný vzťah sa skončí pred uplynutím času 
návratnosti týchto nákladov, má nájomca pri skončení nájmu právo na ich náhradu. 
Ustanovenie § 13 zák.č. 504/2003 Z.z. týmto nie je dotknuté.

VII.
Zmena vlastníctva k pozemkom

1/ Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatému pozemku, vstupuje nadobúdateľ do 
právneho postavenia prenajímateľa.

2/ Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatému pozemku, môže z tohto dôvodu 
vypovedať zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely iba nájomca.

VIII.
Splnomocnenie na zastupovanie

Prenajímateľ ako vlastník pozemkov uvedených v článku I. tejto zmluvy týmto 
splnomocňuje nájomcu na svoje zastupovanie v celom rozsahu ako vlastníka poľovného 
pozemku v súlade so zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a to najmä, ale nie výlučne na 
schôdzi vlastníkov poľovných pozemkov (vrátane podávania návrhov a hlasovania), pri 
uzatváraní (vrátane dohodnutia, prerokovania a podpísania) zmlúv o užívaní poľovného revíru 
podľa § 12 a/alebo 13 zák. č. 274/2009 Z.z a vykonávanie všetkých ostatných práv, ktoré 
prenajímateľovi náležia z titulu vlastníctva poľovného pozemku. Splnomocnenie sa vzťahuje 
aj na zastupovanie prenajímateľa ako vlastníka poľovného pozemku v konaniach pred 
orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocnenec je oprávnený v rovnakom rozsahu 
udeleného splnomocnenia splnomocniť tretiu osobu.
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IX. Záverečné ustanovenia

1/ Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len písomne na základe súhlasných 
prejavov účastníkov zmluvy.

2/ Ostatné vzťahy medzi účastníkmi, ktoré vzniknú alebo môžu na základe tejto 
zmluvy vzniknúť a nie sú v tejto zmluve upravené, sa riadia ustanoveniami zák.č. 
504/2003 Z.z. a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3/ Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní 
podniku môže byť upravovaná písomnými dodatkami v súlade s platnými právnymi 
predpismi.

4/ Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný a zrozumiteľný a bez výhrad 
s ním súhlasia, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne v 3 vyhotoveniach podpísali 
a v dvoch vyhotoveniach do 15 dní podpísané zašlú PPD Prašice.

V Jacovciach dňa 28.01.2014

/

/  najomca:
Poľnohospodársko-podielnické 
družstvo Prašice sídlo Jacovce

Obec Prašice


