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Pramene prezentácie

1. Pozmeňovacie návrhy prijaté a premietnuté v zákone

č. 291/2017 Z. z.

2. Pozmeňovacie návrhy prijaté a premietnuté v zákone

č. 110/2018 Z. z.

3. Pozmeňovacie návrhy prijaté a premietnuté v zákone

č. 2/2019 Z. z.



Obvyklá výška nájomného
• § 1 ods. 3 – Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy sa na

účely tohto zákona rozumie 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.

• Význam pre ustanovenia

• - § 10 ods. 2 ( určenie výšky nájmu v zastavaných areáloch a pod inými
poľnohospodárskymi stavbami )

• - § 13 ods. 2 (podmienka uplatnenia práva prednostného nájmu )



Príloha č. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z. z. 
Povinnosť viesť takúto evidenciu ustanovená § 14 ods. 3 zákona

SUMÁRNE ÚDAJE Z EVIDENCIE NÁJOMNÉHO

Nájomca:
Katastrálne územie:
Za kalendárny rok:

PP Orná pôda PP TTP PP Trvalé porasty Zastavané plochy a 
nádvoria Ostatné plochy

Výmera v nájme [ha]

Dohodnuté nájomné v 
eurách
Zaplatené nájomné v 
eurách



§ 5 ods. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z. z. 
Výpočet obvyklého nájomného okresným úradom

• Obvyklá výška nájomného v eurách/ha poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé
katastrálne územie a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2
z poskytnutých údajov podľa vzorca

• kde: OVNDPP je obvyklá výška nájomného za katastrálne územie pre členenie
poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2, dn je dohodnuté nájomné [v eurách],
vym je prenajatá výmera [ha].

http://www.epi.sk/zz/2018-172#f4900053
http://www.epi.sk/zz/2018-172#f4900053


AUTOMATICKÁ OBNOVA
§ 12 ods. 1 v znení účinnom do 30.04.2018

•Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na
ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú
zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého
pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý
čas podľa §8; to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme
pozemku pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond
(ďalej len „fond“) nakladá podľa osobitného predpisu.



§ 12 ods.4 
užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy 

/nájomný vzťah zo zákona/

•Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy,
preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten
uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa
doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa
pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ
vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil
na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že
uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu
nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na
neurčitý čas podľa § 6; to neplatí, ak vlastník pred
doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ
pozemku.



§ 12 ods. 5 
užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy

/ oprávnenie vlastníka postupovať podľa § 12a/

•V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a
ktorý je neprístupný alebo ho nemožno racionálne užívať, na
vrátenie a prevzatie pozemku podľa odseku 3 alebo odseku 4
sa primerane použije postup podľa § 12a, pri ktorom sa na
užívateľa pozemku vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na
nájomcu.“.



§ 12a 
možnosť podnájomného vzťahu

aj k pozemku užívaného bez nájomnej zmluvy

•V § 12a ods. 1 prvá veta znie: „Ak nájomca užíva pozemok,
kde sa nájom skončil alebo sa má skončiť alebo je pozemok
užívaný bez nájomnej zmluvy a pozemok je neprístupný
alebo ho nemožno racionálne užívať, je nájomca povinný s
vlastníkom (ďalej len „doterajší prenajímateľ“) uzatvoriť na
základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k
pozemkom v doterajšom obhospodarovaní nájomcu, a to v
primeranej výmere a bonite.“.



§ 12a 
účastníci konania

•V § 12a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Účastníkom konania podľa odseku 8 je doterajší
prenajímateľ a nájomca. Rozhodnutie podľa odseku 8 sa
doručuje doterajšiemu prenajímateľovi a nájomcovi do
vlastných rúk.“.



§ 12a ods. 16 
podnájomný vzťah- podielový spoluvlastník

•Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší
prenajímateľ, ktorý je podielovým spoluvlastníkom, výmera
podnájomného pozemku sa vypočíta ako súčet výmer
pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve
doterajšieho prenajímateľa na dotknutých pozemkoch. Celú
výmeru podnájomného pozemku musí obhospodarovať
doterajší prenajímateľ, jemu blízka osoba, právnická osoba,
ktorej je doterajší prenajímateľ členom alebo spoločníkom,
alebo samostatne hospodáriaci roľník12ca) alebo právnická
osoba, ktorí hospodária na výmere najviac 150 ha a
obhospodarujú pozemky na území obce, v ktorej doterajší
prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky; to neplatí, ak o postup
podľa odseku 1 alebo odseku 8 požiada fond. Na postup podľa
odseku 1 alebo odseku 8 sa ustanovenia § 139 ods. 2
Občianskeho zákonníka nepoužijú.“.



§ 12a 
úprava výmery,  

účastník konania aj budúci obhospodarovateľ 

•V § 12a ods. 17 sa slovo „400 m2“ nahrádza slovom

„2 000 m2“.

•V § 12a ods. 18 sa slovo „15“ nahrádza slovom „17“ a na
konci sa pripájajú tieto vety: „Účastníkom konania je budúci
obhospodarovateľ a nájomca. Rozhodnutie podľa odseku 8
sa doručuje budúcemu obhospodarovateľovi a nájomcovi
do vlastných rúk.“.



Oprávnenie nájomcu na postup podľa 
§ 12a

• § 12a sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Postup podľa toho paragrafu môže použiť aj
nájomca.“.



§ 13 ods. 2 
Právo prednostného 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; to neplatí, ak pri
skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo
uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v
poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka osoba
prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom
alebo spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného
predpisu určený na iné ako poľnohospodárske účely, alebo ak 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.



§ 13 ods. 3
modifikácia práva prednostného nájmu

•V § 13 ods. 3 sa na konci slová „ za podmienok uvedených v
návrhu zmluvy“ nahrádzajú slovami „na neurčitý čas podľa
§ 12 ods. 1“ – päť ročná výpovedná lehota



§ 13 ods. 5
právo prednostného nájmu k pozemkom SPF

• Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k
pozemkom, o ktorých nájom prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj
mladý poľnohospodár11c) alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky
malého podniku11d) alebo mikropodniku,11e) ktorý sa na pozemkoch
zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu
výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,11f) alebo poľnohospodár,
ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu
rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a
preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov
poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha. Fond prenajme
mladému poľnohospodárovi11c) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu
podmienky malého podniku11d) alebo mikropodniku11e) pozemky vhodné na
vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu
podľa osobitného predpisu11f) alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý
aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú
výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú
pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do
celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v
nájme.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/504/20180501#poznamky.poznamka-11f


§ 14 ods. 1
nájom spoluvlastníckeho podielu

• V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zmluvu o nájme
pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
možno uzavrieť aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku. Právo užívať
pozemok na základe zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske
účely pri prevádzkovaní podniku má ten nájomca, ktorý má
uzatvorené zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri
prevádzkovaní podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový
spoluvlastnícky podiel. Nájomca, ktorý má uzatvorené zmluvy o
nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní
podniku s vlastníkmi, ktorí majú v súčte menšinový spoluvlastnícky
podiel, má len tie práva, ktoré mu priznáva tento zákon.“.



Ďakujem za pozornosť ...


