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Zmysel novely Zákona v ponímaní 
MPaRV SR:
- pomoc malým farmárom?
- lepši prístup k poľnohospodárskej pôde malých fariem?
- prerušenie časovo neobmedzeného hospodárenia?

Skutočne novela Zákona pomôže? 
Nakoľko tá neupravuje
- rozdrobenie pozemkov,  nejasné vlastnícke vzťahy
- zdĺhavosť súdnych konaní
- špecializáciu odborníkov z radov polície, Okresných úradov 

ohľadom problematiky
- zmenu legislatívy a sankcii v prípade dvojitých deklarácii a 

krížových kontrol ( sankcie ) 



Strata obchodného tajomstva o výške 
nájomného za dané katastrálne územie
OBVYKLÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO, čo je absolútne nóvum v zákone a 
definuje ako údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, 
ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný 
okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z 
evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako 
priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri 
prevádzkovaní podniku. 

- povinnosť zverejňovania výšky a evidencie nájmov Okresnému úradu      
k 31. januáru
- strata obchodného tajomstva? 
- strata konkurenčnej výhody?
- vznik konkurencie?
- predpokladaný výsledok – výšky nájmov budú mať stúpajúcu 
tendenciu – v prospech vlastníkov poľnohospodárskej pôdy



Odstránenie možnosti automatickej 
obnovy nájomného vzťahu ( pôvodný §
12 ods. 1 Zákona )
- úmysel – automatické ukončenie zmlúv na dobu určitú

- otvorenie trhu s poľnohospodárskou pôdou, 
- zníženie počtu krížových kontrol, dvojitých deklarácii

- predpokladaný výsledok 
– nesystémové riešenie zo strany MPaRV SR 
- v začiatkoch vyvolanie zvýšenej neistoty v užívacích 

vzťahoch
- vznik konkurenčného prostredia výsledkom čoho bude 

navyšovanie ceny nájmov
- obchádzanie ustanovení zmluvnou voľnosťou medzi 

prenajímateľ / nájomca



15 dňová notifikačná povinnosť / 6 
mesačná lehota na odstúpenie
- ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju     
podniku, k predaju väčšinového podielu podľa § 114 ods. 1 
Obchodného zákonníka, k predaju väčšiny majetkových podielov, alebo 
väčšiny akcií doterajšieho nájomcu.
- 15 dňová notifikačná povinnosť zverejnenia na úradnej tabuli
- 6  mesiacov od zverejnenia / oboznámenia ( aktuálne odo dňa kedy 
nastala skutočnosť ) 
- nesystémové riešenie zo strany MPaRV SR 
- zníženie hodnoty podniku v čase predaja ( väčšie riziko pre 
investorov, že po kúpe sa podstatne zníži výmera )
- vytvoril sa priestor na špekulácie



Zmena prednostného práva nájmu
- Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na 
prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý 
nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške
- VÝNIMKY ( 4) - ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času 
trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty 
1.prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo 
2. ak má byť nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická 
osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ak 
3. ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu2) určený na iné 
ako poľnohospodárske účely, alebo ak 
4. došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku

-Ak došlo k porušeniu práva nájomcu podľa prvej vety uzatvorením 
nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon prenajímateľa je 
neplatný



POSTUP:
- najskôr rok /najneskôr dva mesiace pred koncom nájmu nájomca 
doručí preukázateľným spôsobom prenajímateľovi návrh novej 
nájomnej zmluvy, a ak prenajímateľ do dvoch mesiacov odo dňa 
doručenia návrhu neodmietne tento návrh nájomnej zmluvy z 
niektorého z dôvodov uvedených v odseku 2 alebo z dôvodu, že 
navrhnutá výška nájomného nie je v obvyklej výške, vznikne nájomný 
vzťah za podmienok uvedených v návrhu zmluvy.

Pôda v správe SPF - VÝNIMKA
nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem 
doterajšieho nájomcu, 
1. aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci 
podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na 
pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu 
alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo 
2. poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery 
vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo
3. poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt, a preukáže, že už má 
vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske 
pozemky, najviac však do výmery 50 ha. 
SPF prenajme najviac však do celkovej výmery 150 ha



Ďakujem za pozornosť

Advokátska kancelária SLAMKA & 
Partners s.r.o.
Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín

tel. č.: + 421 908/689521
e-mail: pavol.vargaestok@akslamka.eu
web: www.akslamka.eu
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