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Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov  
uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 504/2003 Z.z.  o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 

 

 

 

I.  Obec Hurbanova Ves 
Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves 

IČO: 00305995 

DIČ: 2021006669 

IČ DPH:SK2021006669 

IBAN: SK58 3100 0000 0041 1012 5718 

zastúpená: Mgr. Jana Lauferová, starostka obce 

  

(ďalej aj ako „prenajímateľ “) 

 

a 

 

II. Obchodné meno:    Slovenské šaláty s.r.o. 

so sídlom:   Kozia 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 

IČO:     54 223 504 

zapísaná:    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 157231/B 

 DIČ:    2121626826 

konajúca:    Ing. Martin Munka, konateľ  

 

(ďalej aj ako „nájomca“) 

 

prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“  

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona 

č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 

pozemkov a o zmene niektorých zákonov túto  

 

Zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov (ďalej aj ako „zmluva“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom (spoluvlastnícky podiel 1/1) poľnohospodárskych pozemkov 

nachádzajúcich sa v Okrese Senec, v obci Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 616 a to:  

 

- pozemok parcelné číslo 207/ 13, parcela registra „E“, vo výmere 5 751 m2, druh pozemku 

orná pôda, 

- pozemok parcelné číslo 207/ 14, parcela registra „E“, vo výmere 5 751 m2, druh pozemku 

orná pôda, 

- pozemok parcelné číslo 207/ 15, parcela registra „E“, vo výmere 5 751 m2, druh pozemku 

orná pôda, 

- pozemok parcelné číslo 207/ 16, parcela registra „E“, vo výmere 5 751 m2, druh pozemku 

orná pôda, 

- pozemok parcelné číslo 207/ 17, parcela registra „E“, vo výmere 20 256 m2, druh pozemku 

orná pôda. 

 

 Celková výmera vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 43.260 m2. 

 Celková prenajímaná výmera vyššie uvedených poľnohospodárskych pozemkov je 43.260 m2. 

 

 (ďalej spolu aj ako „poľnohospodárske pozemky“ alebo „predmet nájmu“) 



2/3 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je odplatné prenechanie, t.j. nájom poľnohospodárskych pozemkov 

o celkovej výmere 43.260 m2 prenajímateľom nájomcovi. 

 

3. Prenajímateľ prenecháva poľnohospodárske pozemky - predmet nájmu nájomcovi do správy tak, aby 

ho dočasne užíval a bral z neho prislúchajúce úžitky.  

 

Článok II. 

Účel nájmu 

 

1. Účelom nájmu poľnohospodárskych pozemkov je zabezpečenie poľnohospodárskej výroby v súlade 

s ich zatriedením. 

 

 Článok III. 

Doba nájmu a výška nájomného 

 

1. Doba nájmu je zmluvným stranami dohodnutá na dobu určitú 5 (päť) rokov, v trvaní od 01.03.2022 

do 01.03.2027.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 200,- EUR/ha/rok, čo predstavuje nájomné za rok 

vo výške 865,20 EUR. 

 

3.  Nájomné je splatné ročne a to vždy najneskôr do 31.12. bežného roka, t.j. prvé nájomné (v alikvotnej 

výške) za obdobie od 01.03.2022 do 01.03.2023 je splatné do 31.12.2022. 

 

4. Nájomca zaplatí nájomné prenajímateľovi na bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 Článok IV. 

Podmienky nájmu 
 

1. Nájomca sa zaväzuje prenajaté poľnohospodárske pozemky užívať so starostlivosťou riadneho 

hospodára. 

 

2. Zmeny na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch, ktoré majú za následok zmenu kultúry, 

môže nájomca vykonať iba so súhlasom prenajímateľa. Náklady s tým spojené uhradí nájomca. 

 

3. Daňové priznanie podá a daň z nehnuteľnosti platí každoročne počas doby nájmu nájomca. 

 

4. Nájomca nie je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností podľa odseku 3 tohto Článku, ak v priebehu 

trvania nájomného vzťahu dôjde z akéhokoľvek dôvodu (vrátane dôvodu zmeny územného plánu) k 

zmene druhu ktoréhokoľvek poľnohospodárskeho pozemku, ktorého nájom je predmetom tejto 

zmluvy na iný druh, ako napr. zastavané plochy a nádvoria. V takom prípade bude povinný zaplatiť 

daň z nehnuteľností prenajímateľ.  

 

5. Prenajímateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by obmedzovalo nájomcu v riadnom užívaní 

predmetu nájmu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu nie je prenajímateľ oprávnený 

umiestňovať alebo dávať súhlas tretej osobe na umiestnenie stavebných objektov a reklamných 

zariadení na predmete nájmu, prenajať predmet nájmu alebo jeho časť tretej osobe.  

 

6. Nájomca môže predmet nájmu počas trvania nájmu podľa tejto zmluvy na svoje náklady dočasne 

oplotiť, pričom v prípade skončenia nájmu je povinný takéto oplotenie odstrániť v lehote 120 

(stodvadsať) dní od dňa skončenia nájmu. 
 

 Článok V. 

Skončenie nájmu 

 

1. Nájomný vzťah zaniká uplynutím doby nájmu alebo písomnou dohodou zmluvných strán. 
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2.  Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky z tejto zmluvy, má nájomca v súlade s § 13 ods. 2               

zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a 

lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov právo na prednostné uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na poľnohospodárske pozemky, ktoré nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške.  

 

3. Nájomca je povinný pri skončení nájomného vzťahu odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v 

stave, v akom ho prevzal. 
 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami, ak v zmysle 

právnych predpisov SR nenadobúda účinnosť neskôr. 

 

2. Tuto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou 

písomného a číslovaného dodatku. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má alebo môže podľa 

tejto zmluvy ako i poriadku robiť a/alebo posielať jedna zmluvná strana druhej zmluvne strane budú 

doručované poskytovateľom služby poštovej prepravy ako doporučená listová zásielka alebo ako 

doporučená listová zásielka s doručenkou na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. V prípade, že adresát osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať, považuje sa táto za 

doručenú v deň jej neprevzatia. V prípade, že adresát doporučenú listovú zásielku (s doručenkou alebo 

bez) odmietne prevziať alebo ju poskytovateľ služby poštovej prepravy vráti odosielateľovi ako 

nedoručenú z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa táto zásielka za doručenú v deň jej odoslania. 

 

4. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená podľa ich 

slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú 

vážne, určité, sú dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, 1 (jeden) rovnopis obdrží prenajímateľ a                      

1 (jeden)  rovnopis obdrží nájomca. 

 

 

V ....Hurbanovej Vsi .., dňa 11.02.2022.          V....Hurbanovej Vsi......., dňa 11.02.2022.               

 

prenajímateľ:     nájomca: 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________ 

Obec Hurbanova Ves    Slovenské šaláty s.r.o. 

Mgr. Jana Lauferová, starostka obce  Ing. Martin Munka, konateľ 


