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Dôvody návrhu osobitnej legislatívnej úpravy 

• potreba realizovať „Zásady štátnej pôdnej politiky“, ktoré                     

v nadväznosti na Európsku chartu o pôde a Svetovú chartu o pôde 

schválila vláda SR už v roku 2001, svojím uznesením č. 1141/2001,      

s cieľom, aby poľnohospodársku pôdu, ktorá má aj naďalej slúžiť 

svojmu účelu obhospodarovali odborne spôsobilé osoby, 

• vytvorenie legislatívnych bariér špekulatívnych nákupov 

poľnohospodárskej pôdy subjektmi, ktoré túto chápu ako investičnú 

príležitosť a skupujú ju s iným cieľom ako na nej hospodáriť, 

• skončenie prechodného obdobia zamedzujúceho nákup 

poľnohospodárskej pôdy cudzincami, vrátane fyzických osôb               

a právnických osôb z iných členských štátov EÚ, ktoré definitívne 

skončilo 30. apríla 2014. 
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Základné limity špecifík nadobúdania vlastníctva 

poľnohospodárskej pôdy v Základnej zmluve o fungovaní EÚ 

čl. 63 

1. V rámci ustanovení tejto kapitoly sú zakázané všetky 

obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými štátmi 

navzájom a členskými štátmi a tretími krajinami. 

2. V rámci ustanovení tejto kapitoly sú zakázané všetky 

obmedzenia platieb medzi členskými štátmi navzájom a 

členskými štátmi a tretími krajinami.  

čl. 345 

Zmluvy sa nedotýkajú úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej 

v členských štátoch. 
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Ústavné aspekty 

• Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR upravujúceho princípy právneho 

štátu, vrátane princípu proporcionality (legitímny cieľ 

spočívajúci v ochrane účelového využívania 

poľnohospodárskej pôdy), 

• Čl. 20 najmä ods. 4 Ústavy SR týkajúceho sa podstaty 

vlastníckeho práva z hľadiska práva vlastniť majetok 

(oprávnenosť zúženia okruhu osôb oprávnených 

nadobúdať vlastníctvo a dôvodnosť a primeranosť zásahu 

do práva disponovať vlastným majetkom. 
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Čl. 4 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 

Vyvlastniť alebo akokoľvek obmedziť vlastnícke právo možno 

• zákonom, 

• vo verejnom záujme, 

• v nevyhnutnej miere, 

- nie na všetky pozemky, 

- nie na všetky prevody, 

• za primeranú náhradu 

- výšku náhrady určuje doterajší vlastník. 
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Poľnohospodársky pozemok 

• poľnohospodárskym pozemkom sa na účely 

tohto zákona  rozumie poľnohospodárska 

pôda*) alebo pozemok zastavaný stavbou na 

poľnohospodárske účely do 24. júna 1991 – 

ak zákon neustanovuje inak 

*) § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
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Osoba nadobúdateľa – všeobecne 

Osoba oprávnená nadobúdať vlastníctvo 

poľnohospodárskeho pozemku je osoba, ktorá má na 

území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo 

najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu 

ako podnikanie najmenej 3 roky pred dňom uzavretia 

zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku – 10 rokov pobytu a sídla sa nevzťahuje na obec! 

3 roky podnikania neplatia pre mladého 

poľnohospodára; s obmedzením nakladania s pozemkom 

(prenajať, predať ani darovať) na 3 roky (§ 4 ods. 10). 
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Pozemky, na ktoré sa zákon nevzťahuje 

a) záhrada, 

b) pozemok v zastavanom území obce, 

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak 

1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie, 

2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je nad 

obvyklú mieru obmedzená, 

3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2, 

4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením         

a využitím tvorí funkčný celok. 
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Prevody, na ktoré sa zákon nevzťahuje 

1. reštitúcie (§ 3 ods. 2), 

2. predaj alebo zámena v „štátnom“ záujme (§ 3 ods. 2), 

3. pozemkové úpravy (§ 3 ods. 3), 

4. vyvlastnenie (§ 3 ods. 3), 

5. poľnohospodársky podnikateľ v obci [§ 4 ods. 1 

písm. a)], 

6. spoluvlastník [§ 4 ods. 1 písm. b)], 

7. blízka alebo príbuzná osoba [§ 4 ods. 1 písm. c)]. 
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Ďakujem za pozornosť 
 

kontakt: 

jaroslav.puskac@land.gov.sk 
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