
Zmluva č. 1104/2022 o nájme pol'nohospodárskej pildy 
uzavretá poda § 663 až 684 Občianskeho zákonnlka, 

§ 22 ods. 2 až 9 zák.č  229/1991 Zb.a 
zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme pornohospodárskych pozemkov 

Nájomca: 
Ing. Ivan Kačur SHR 
trvale bytom: M. liónu 17, 071 01 Michalovce 
sidlo firmy: Letná 33, 071 01 Michalovce 
IČO: 40009491 
It DPH: SK 1020031177 

d'alej len "nájomca" 

Prenajimaten 
OBEC LESNÉ 
Lesné 81 
071 01 Michalovce 

telefemne číslo• 	  

čislo účtu, podpis • 	  

d'alej len "prenajimater  
I. 

Osvedčenie vlastnictva 
Prenajimater sa osvedčuje , že je výlučným vlastnfkom nehnuternosti nachádzajúcich sa v 

katastrálnom územf 831417 LESNE, 846112 PETROVCE NAD LABORCOM , ktoré sú bližšie 
špecifikovand v prilohe č.1, ktorá je neoddeliternou súčasfou tejto zmluvy. Prenajfmater prenecháva 
nájomcovi pôdu uvedenú v prflohe 6.1 tejto zmluvy do nájmu o celkovej výmere 65 259 m2 . 

Predmet nájmu 
Prenajfmater prenecháva nájomcovi pornohospodárske pozemky uvedené v bode I. tejto 

zmluvy, aby ich po dohodnutú dobu užíval a bral z nich aj úžitky a nájomca sa zaväzuje zaplatif mu za to 
nájomné v dohodnutej výške. 

Trvanie nájmu 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2031 t. j. na obdobie 

desiatich rokov. 
IV. 

Cena nájmu 
Nájomca sa s prenajfmaterom dohodli, že ročné najomné je stanovené na 80,- eur za lha, čo 

spolu za prenajaté pozemky predstavuje sumu vo výške 522,07 E ročne. 
Zmluvné strany sa dohodli, že takto určené nájomne z pozemkov prenajatých na panohospodárske 
účely je splatné v termíne najneskôr do 31.12. prfslušného kalendárneho roka na účet prenajimatera / alt. 
poštovou poukážkou na meno a adresu prenajfmatera uvedenú v záhlavi tejto zmluvy ročne pozadu 



najneskôr do 30.04. Prenajimater môže využiť  možnosť  vydania naturálif v hodnote ceny nájmu, kde 
termíny vydania naturálif urči každoročne nájomca. 

Nájomca si vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zvýšiť  ročné nájomné za 
prenajaté pozemky. 

V. 
Podmienky nájmu 

1. Nájomca bude pozemky užívať  riadnym spôsobom na dohodnutý účel, a to primerane druhu 
pozemkov a v súlade s osobitnými predpismi, zachovať  ich úrodnosť  a udržiavať  ich v riadnom 
užívaterskom stave. Obvyklé náklady spojené s týmto užívanfm znáša nájomca. Nájomca je povinný 
platiť  správcovi dane (mestu, obci) dari z nehnuternosti v zmysle zákona Č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za kom. odpady, drobné stavebné odpady v znenf n.p. 

2. Prenajimater je povinný na pisomnú žiadosť  nájomcu v lehote 30 dnf odo &la jej 
doručenia informovať  nájomcu o svojom postupe alebo o stanovisku k žiadostiam týkajúcich sa tejto 
zmluvy v súvislosti so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme pornohospodárskych pozemkov, 
pornohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znenf neskoršfch predpisov. V prfpade, 	ak 
sa prenajfmater nevyjadri v lehote podra tohto bodu, má sa za to, že prenajfmater so 
žiadosťou nájomcu bez výhrad vyslovene súhlasf. 

3. Prenajimater spinomocriuje nájomcu v rozsahu prenajatých pozemkov aj na svoje 
zastupovanie v konaniach o uznanie porovného revíru podra § 5 zák.č.274/2009 Z.z.., v 
konaniach o zmenu hranfc porovného revíru podra § 10 zák. 6. 274/2009 Z.z.., v konaniach o 
postúpeni užívania porovného revíru podra § 11 zák. č. 274/2009 Z.z.., ako aj na uzavretie 
zmluvy o postúpenf užívania porovného revíru podra §12, 13, 14 zák. 6. 274/2009 Z.z.. bez 
časového obmedzenia. 

4. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť  si vzájomnú súčinnosť  v súvislosti s touto zmluvou, najmä 
bez zbytočného odkladu oznámiť  druhej zmluvnej strane každú zmenu, ku ktorej došlo po uzatvorenf tejto 
zmluvy a ktorá sa jej bezprostredne týka (napr. zmena adresy trvalého pobytu, sfdla, bankového spojenia a 
pod.) 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy, 
zodpovedajú za škodu, ktorú takýmto postupom druhej zmluvnej strane spôsobia, podra ustanovenia § 
420 Občianskeho zákonnfka a sú povinné zaplatiť  preukázanú škodu druhej zmluvnej strane. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prfpade scudzenia pozemkov špecifikovaných v 61. II. 
ods.1 tejto zmluvy zo strany prenajfmatera má nájomca k pozemkom predkupné právo. 

VI. 
Skončenie nájmu 

1. 	Nájom skonči uplynutim doby, ktorá bola dojednaná v tejto zmluve. 
2. 	Dohodou zmluvných strán. 
3. 	Prenajfmater môže nájomnú zmluvu pisomne vypovedať  aj pred uplynutim dohodnutej doby 

nájmu, iba z nasledujúcich dôvodov: 
a) nájomca podstatným spôsobom anenil druh pozemku bez jeho súhlasu, 
b) nájomca nenakladá s pozemkom so starostlivosťou riadneho hospodára, 
c) nájomca užíva pozemok v rozpore s osobitnými predpismi, 
d) nájomca napriek výzve nezaplatil nájomné ani po splatnosti d'alšieho nájomného. 

4. 	Nájomca môže zmluvu uzavretú na dobu určitú vypovedať  pred uplynutfm dohodnutej doby 



nájmu, ak 
a) po dobu dlhšiu ako 3 po sebe nasledujúce roky nedosahuje na prenajatom pozemku 

výnos, aký bol v čase vzniku nájmu napriek tomu, že s nfm nakladá so starostlivosfou 
riadneho hospodára, 

b) prenajimater vykonal na pozemku fipravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzujú jeho 
užívanie na tačel, na ktorý je pozemok prenajatý alebo zriadil na pozemku stavbu, 

c) nájomca sa rozhodol ukončif vykonávanie pornohospodárskej činnosti. 

5. 	Zmluvu o nájme pozemku na pornohospodárske tačely dohodnuttl na určitý čas možno 
vypovedaf k 1. novembru. Zmluvu možno vypovedaf za podmienok uvedených v § 12 zákona 6. 
504/2003 Z.z.. Výpoved' nájomnej zmluvy must byf pisomná a doručená. 

VII.  
Zmena zmluvy 

Zmenif alebo dopinif túto zmluvu možno len pisomne na základe salasných prejavov všetkých 
účastrifkov zmluvy a to pisomným dodatkom k tejto zmluve. 

VIII.  
Osobitné dojednanie 

Zmluvné strany sa dohodli, le v pripade skončenia nájmu zo strany prenajimatera bude 
prenajimater zodpovedaf za všetky sankcie, ktoré bud' nájomcovi uložené z titulu 
neumožnenia pinenia závazkov voči Panohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave. 

IX.  
Záverečné ustanovenia 

1. Prenajimater berie na vedomie, že pre fičely spracovania a evidencie zmluvy o prenájme 
pornohospodárskych pozemkov môžu byf nájomcom v nevyhnutnej miere spracovávané, 
poskytovand a spristupriované osobné lad* v súlade s Nariadenfm Eur6pskeho parlamentu a 
rady EfJ 2016/679 z 27.aprfla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spraciavanf osobných ladajov a o 
vornom pohybe takých ladajov (GDPR), ako aj zákonom 6.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie zmluvy obdržal 
nájomca a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal prenajimatel'. 
3. Uzavretim tejto zmluvy zároveri strácajú platnosf všetky predtým vzájomne uzavreté 
nájomné zmluvy. 
4. Očastnici prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
5. Učastnici si zmluvu prečitali, s jej obsahom bez výhrad salasia, na znak čoho ju vlastnoručne 
v dvoch vyhotoveniach podpisali. 
6. Nájomná zmluva nadobudla platnosf driom jej podpfsania oboma zmluvnými stranami. 

18 -08- 2021 
V 	 ,dria 	 V Michalovciach, dria 18.06.2021 

Prenajfmatel'• Nájomca:.. 



Priloha k nájomnej zmluve č. 1104/2022 

Vlastnik: OBEC LESNÉ, Lesné 81, Michalovce 071 01 

Datum narodenia: 

Katastrálne územie Typ CPU díslo 	Druh 
parcely 	pôdy 

LV Vymera parc. 
(m2) 

Užívaná 
vymera (m2) 

Podiel 
vlastnika 

Užívaná vymera 
podielu (m2) 

LESNÉ E 0 266/1 or.p 317 128 067 293 1/ 1 293,0 

LESNÉ E 0 266/29 or.p 473 1 367 1 367 1/ 1 1 367,0 

LESNÉ C 0 266/31 zast.pl  317 1 895 193 1/ 1 193,0 

LESNÉ  E 0 266/31 or.p 473 2 486 2 486 1/ 1 2 486,0 

LESNÉ C 0 270/4 zast.pi 317 18 151 22 1/ 1 22,0 

LESNÉ E 0 273/37 or.p 473 1 782 1 782 1/ 1 1 782,0 

LESNÉ  E 0 275/3 or.p 473 9 908 7 680 1/ 1 7 680,0 

LESNÉ E 0 275/4 olio 473 2 522 2 452 1/ 1 2 452,0 

LESNÉ E 0 275/22 or.p 473 1 775 1 740 1/ 1 1 740,0 

LESNÉ E 0 275/23 or") 473 1 904 1 867 1/ 1 1 867,0 

LESNÉ E 0 275/46 or.p 473 1 746 1 746 1/ 1 1 746,0 

LESNÉ E 0 275/53 or.p 473 820 820 1/ 1 820,0 

LESNÉ E 0 275/76 or.p 473 1 925 1 925 1/ 1 1 925,0 

LESNÉ  E 0 275/77 vod.pl  494 4 118 1 831 1/ 1 1831,0 

LESNÉ E 0 275/78 or.p 473 864 322 1/ 1 322,0 

LESNÉ E 0 291 ttp 473 2 464 2 464 1/ 1 2 464,0 

LESNÉ E 0 292 ttp 473 3 640 3 247 1/ 1 3 247,0 

LESNÉ C 0 295/20 zast.pl  317 2 601 2 601 1/ 1 2 601,0 

LESNÉ E 0 295/29 or.p 473 2 403 30 1/ 1 30,0 

LESNÉ E 0 295/37 vod.pl  494 2 315 2 244 1/ 1 2 244,0 

LESNÉ E 0 295/38 or.p 473 1 604 1 596 1/ 1 1 596,0 

LESNÉ E 0 295/39 or.p 473 930 908 1/ 1 908,0 

LESNÉ C 0 295/57 zast.pi 317 20 048 18 396 1/ 1 18396,0 

LESNÉ C 0 301/3 vod.pl  317 1 686 1 686 1/ 1 1 686,0 

LESNÉ C 0 302/1 vod.pl  317 7 734 42 1/ 1 42,0 

LESNÉ C 0 303 zast.pl  317 24 624 11 1/ 1 11,0 

LESNÉ C 0 729/1 ost.pl  317 1 585 1 473 1/ 1 1 473,0 

LESNÉ C 0 795 ost.pl  317 5 809 1 296 1/ 1 1 296,0 

LESNÉ  E 0 891/1 	vod.pl  473 3 477 181 1/ 1 181,0 

Spolu za k.ú.: 	LESNÉ 260 250 62 701 62 701 

PETROVCE NAD E 0 1348/68 or.p 1178 3 033 2 558 1/ 1 2558,0 

LABORCOM 

Spolu za k.ú.: PETROVCE NAD 3 033 2 558 2 558 

LABORCOM 
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Katastrálne územie 	Typ CPU Číslo Druh 	LV Výmera parc. 	Užívaná 	 Podiel 

	

parcely pôdy 	 (m2) 	výmera (m2) 	vlastníka 
Užívaná výmera 

podielu (r.;2) 

Spolu:  65 259 65 259 263 283 

Výmera podielu (m2) 

29 572,0 

5711,0 

5 984,0 

21 223,0 

2 769,0 

Kultúra 

Orná pôda 

Trvalý trávny porast 

Vodná plocha 

Zastavaná plocha a nádvorie 

Ostatná plocha 

Sumárne lídaje 
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