
Nájomná zmluva č. 0658/2018

Čt. r
Zmluvné stľany

Pľenajímatel': obec Kľajné
lČo: oo:1I7I5
sídlo: Krajné č.52, 91616
v zastupení: Ing. Peter Kubis - starosta obce
bankové spojenie: VUB Trenčín _ SK05 0200 0000 0O0O t972 8202

Primabanka - SKll 5600 0000 0006 1838 t00t

Nájomca: Polhohospodarske druŽstvo Itaj né
ICO: 36722804
sídlo: Kĺajné 14, 916 t6
v zastúpení: Ing. Milan Gajaľ - predseda predstavenstva

Stefan Mramúch _ podpľedseda pľedstavenstva
bankové spojenie: UniCredit Bank _ sK67 1111 0000 0066 2953 20OI

uzaveli podl'a zákonač 50412003 Z.z. o nájme poľnohospodarskych pozemkov, pol'nohospodáľske-
ho podniku a lesných pozemkov a o zĺnene niektoých zákonov tuto nájomnú zmluvu.

čl rr
Predmet zmluvy

1. Predmetom nájomnej zmluvy sú pol'nohospodĺírske pozemky vo vlastníctve obce Krajné v
okľese Myjav4 katastrĺílne územie Kľajné, uvedené v tejto nájomnej zrnluve.
Výmera pľenajatej pôdy sa bude aktualizovať pľi zrnene vlastníckych vzt'ahov počas
prenájmu formou dodatku ku zmluve, podľa aktuflneho listu vlastríctva.

2. Nájomná zmluvaje pokračovaním nájomného vďahu - nájomnej zmluvy zo dňa 30.t2.21|l
ajej dodatkov. Nájomná zrnluva sauzatvfuaĺazékladeuznesenia obecného zasfupiteľstva
č,.93l20I8 a je v súlade so zĺĺkonom l38lt99l Z.z. o majetku obcí.

Čl rrr
Účel ná;mu

Učelom nájmu je pol'nohospodĺĺrske využitie prenajatýchpozemkov na vykonávanie pol'nohos_
podarskej činnosti. Pozemok na polhohospodarske účely podl'a tohto zĺĺkona /$ 1, ods. ), zŕkona

50412003 Z.z.l, je taký pozemok, alebo jeho časť, ktoý je:
a) poľnohospodĺáľskou pôdou,
b) evidovaný v katastľi nehnutel'ností v regisÍi,,Co'ako zastavanáplocha a nádvorie, slúŽiaci na

polhohospodáľske účely, alebo pozemok zastavaný stavbou slúŽiacou na polhohospodĺáľske účely,
c) iný pozemok prenechaný na polhohospodarske účely;

Dohodnutý účel nájmu nájomca môže meniť len so súhlasom prenajímateľa.

a
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čl rv
Vznik nájmu a doba nájmu

1. zmluva saluatvánana dobu od 1.l.2019 ďo 3I.12.2023.
2. V zmysle $l3, ods. l,lzákona504/2003l. Ak nájomca vynaloŽil nevyhnutné nĺíklady na

udržiavanie pozemku v stave spôsobilom na riadne pol'nohospodríľske využitie, u n.jd. o
obvyklé nríklady priužívaniprenajatého pozemku, alebo na zqýšenie qýĹonnosti požemku
so súhlasom pľenajímateľ4 alebo v rĺímci opatrení schválenýcĺr pľíslušným orgiínom štátnej
spľávy a dohodnutý čas nájmu skončí pred uplynutím času návratnosti výdavkov vyĺalože-
ných na |$Í 1leel 

($ 8 ods. 2), a nájomca ich pľeto nemô že anžitkovať , máprávo ná prime-
ľané predlŽenie času nájmu alebo na pľimeranú nĺíhradu.

3. V zmysle $ 13 ods. 2. Aknájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zĺrťrlvy,má právo na
prednostné uzavretie novej nájomnej zľnluvy na pozemok, ktoý nájomca doteraz užíva!, za
nájomné v obvyklej výške.
V zmysle $ 13 ods. 3. Ak nájomca najskôr ľok a najneskôr dva mesiace pľed uplynutím času,
na ktorý bol nájom dohodnutý, doručí preukiízateľným spôsobom pľenajímateÍovi návľh
novej nájomnej zmluvy, a ak prenajímatel'do dvoch mesiacov odo dĺa áoručenia návrhu
neodmietne tento návrh nájomnej zrnluvy, vznikne nájomný vďahza podmienok uvedených
v návľhu zľnluvy' 

čt. v
Nájomné a spôsobjeho platenia

l. Zmluvne strany sa dohodli, že nájomné zaptenajatupôdu sa stanovuje podľa zákonač.
50412003 Z.z. o nájme pol'nohospodráľskych pozemkov, poľnohospo-d,í''k.ho podniku a
lesných pozemkov a o zmene niektoých zákonov a vypočíta sa3 oÁ ročne z piiemeľnej
ceny pôdy podl'a BPEJ z celkovej výmeľy prenajatej polhohospodrĺľskej pôdý.Cena pôáy
pre nájom je: a) orná pôda 777,70 €lha" b) trvďo tľávne porašty 5s83b'€,lha.

2. Nájomné z pozemkov pľenajatých na polhohospodrĺrske účely sa platí ročne pozadu k 31.
decembru kalendĺímeho roka. Nájomca môže zap|atiť nájomné ai ikôr, pred úveden;im
teľmínom splaftrosti náj omného.

3. Ak ide o mimoriadne okolnosti najmänrĺsledky príľodných pomerov' ktoré nájomca nespô-
sobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvľátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo
pľekonať, a v dôsledku ktoých nemohol nájomca prenajad pozemok pouŽívať na polho_
hospodĺĺĺske účely, alebo nemoholdosiahnuť žiadny qinos v príslušnóm kďendrírnom roku,
nie je povinný platiť nájomné. Ak z ýchto dôvodov uŽitky zpreĺajatého pozemku klesli
pod polovicu beŽného výnosu, má nájomca právo na pľimeranú zľavuz ruíjomného, /$ 5zékona504l2003/' 

čt. vI
Podmienky nájmu

1 . Náj omca j e oprávnený vyllživať pteĺajaý pozemok riadnym spôsobom na poľnohospodar_
ske účely pri prevádzkovaní podniku, primerane dľuhu po"emk 

' 
a v súladá s osobitnými

predpismi.
2. Nájomca môŽe vykonat'anenu druhu pozemku alebo inú änenu na pozemku len s písom-

ným súhlasom vlastníka pozemku a v sulade s osobitnými predpismi, ktoľe upľavujil änenu
druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku /$ 9/.

3. Nájomca je opnívnený dať prenajatu vec do poánái*u, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a
čas podnájmu je nájomca povinný prenajímatel'ovi oznĺĺmiť do 30 dní. Ak bol pozemok
daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má pľenajímateľ právo na nájomné priamo
voči podnájomcovi /$l0, ods. 4/.
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4. Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z dôvodu, Že v dôsledku podstatrej ?Íneny
hospodaľskych pomerov, ktorá sa nepľejavila len u neho, sa podstatne zr.ýšili nĺĺklady ná
získavanie úžitkov zprenajatéhopozemku alebo sapodstatne znižilaich hodnota, alóbo ak
ztychto dôvodov klesne qýnos nájomcu pod polovióu obvyklého qfnosu, má právo na od_
pustenie alebo na primeranú zľavu znétjomneho obdobne ako v prípade tohto pľáva pre mi-
moriadne okolnosti ($ 5), /$ ll,odsl/.

5. Ak priememé ceny pol'nohospodarskych qýrobkov, ktoľé sú pľedmetom regulácie trhu s pol,-
poľnohospodráľskymi vyrobkami, pestovaných na prenajatýcĹ poľnohospoá*'ľy.ľ' po".rn-
koch v pľiebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli, ďeĹo stúpli ô viac al<o zo yo,
môže pľenajímateľ, alebo nájomca požadovať pomemú úpravu nájomného a to počnúc naj_
bližším obdobím, zakoré sa nájomné platí /$ 10, ods 3/.

VII
Skončenie nájmu

1. Ak nájomca najskôr rok a najneskôľ dva mesiace pred uplynutím času, na ktoý bol nájom
dohodnutý nedoručí prenajímateľovi žiadosť o uzatvoreňie novej zmluvy vzafrorcnázmluva
končí uplynutím dohodnutého času, na ktoý bola zmluvavzatvorcná.

2. Písomnou dohodou zúčastnených strrín.
3. Pľenájímatel' môže nájom polhohospodĺírskej pôdy, jej určitu časť - parcelu vypovedať

z nasledovných dôvodov:
a) nájomca podstatne zmenil druh pozemku bez súhlasu pľenajímateľa,
b) nájomca nenakladá s pozemkom so starostlivosťou ĺáanenô hospodríra,
c) nájomca napriek výzve ĺezaplatilnájomné ani do splatnosti ďalšej splátky nájomného,
d) nájomca vžívapozemok v rozpore s touto zmluvou.

4. Ak prenajímateľ vypovedal nájom z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 3, je
výpovedná lehota tľojmesačná azačínaplynút'prvym dňom mesiaca, ktoý neskoíčí skôr,
ako nájomca skončí zbeľ urody, tj. k 30.9. kalendrímeho roka.

vIII
osobitné ustanovenia

l. Ak prenajímateľ prevedie vlastníctvo pozemku Lovl,Wore sú predmetom tejto zĺrluvy na
iného vlastníka' je poviĺurý tobezzbytočného odkladu oznamíť nájomcovi. Ňo.'y vlaštnĺt<
vstupuje do pľáv a povinností prenajímateľa.

2. Prenajímatel' je opľávnený prenajať časť pozemku inej osobe, napr. na výstavbu základovej
stanice mobilného operátora a pod. Prenajímateľ je povinný tuto skutočnosť obratom
oznámiť nájomcovi a upraviť dodatkom výmeru pľenajímanej pôdy a výšku nájomného.

3. Nájomca je povinny ĺapožíadanie pľenajímatel'a umožniť pľístup napienajatepozemky
za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy, poskytnúť mu pótrebňé doklady
a vysvetlenia.

4. Nájomca súhlasí s poskytovaním informácii podl'a zálkonaé.2ltl2O0} Z.z.
5. Prenajímatel'súhlasí s evidenciou a používaním poskytnuých údajov, len na účely evidencie.

Ix
Záverečné ustanovenia

2

Túto nájomnú zmluvuje moŽné meniť, alebo doplniť so súhlasom zrnluvných strán len
písomne, ĺa zéklade dodatkov.
Pokiď v tejto zmluve nie je uvedené inak, riadia sa vzájomnévďahy nájomcu a prenajíma_
teľa ustanoveniami zálkona 504 12003 Z.z., rcsp. občianskym zĺĺkonníkom.
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3. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú pre prena-
jímateľa ajedno vyhotovenie pre nájomcu.

4. Učastníci tejto zmluvy zhodne pľehlasujú, Že si túto nájomnú zmluw tak ako je uzavretá
pred jej podpisom prečítali' žebolauzavetápo vzájomnej dohode anazĺaksúhlasu ju
podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.01.2019.

Vlastník: obec Kľajné, k.ú. Kĺajné,

LV

1

parcela číslo

c 2833 t1

qýmeľa parcely podiel

22268 1t1

uživaná výmera

12268

druh pozemku

TTP

lokalita

Rowri

pľiemerná cena oľnej pôdy podľa BPEJ:
priemeľná cena TTP podľa BPEJ:

prenajatá oľná pôda: 30 3187 m2,
prenajaté TTP: 2 4388 m2,

nájom spolu:

V Itajnom dňa 05.12'2018

za prenajimateľa:

Ing. Peteľ Kubis
starosta obce Kľajné

777,70€,ftla, 3,0%ozceny ornej pôdy, tj
558,39 €/ha, 3,0 oÁ zceny TTP, tj

nájom: 708,37 €/rok.
nájom 40,85 €/rok

23,364 €/ha,
16,'752€ha,

749,22 €,lrok

V Kľajnom dňa 05.12.20l8

ar, .;n

za nájomcu:

Ing. Milam Gajar
pľedseda predstavenstva FD Ksajné 

^

Štefan Mramúch
podpredseda predstavenstva PD Kľajné

PoI'nohospoĺlárske ĺIružstvo
Krajnó
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327575
5s0

19641
579
579

8895
126247

2680
í308
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12613
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128/,0
9í02

24939
5365
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omá pÔda
omá pôda
omá poda
omá pôda
omá pÔda
omá pÔda
omá pÔda
omá pôda
omá pÔda
omá pÔda

TTP
omá pÔda
omá pÔda
omá pÔda
omá pÔda
omá pÔda
orná pÔda

TTP
TTP

Drahy
Drahy

Homé Breziny
Homé Breziny
Homé Breziny
Homé Brezĺny

sad
sad
sad

Baňny
Chojnica
Bariny
Bariny

JanuŠky
Podprehora
Dobrá Mera
ärudnĺčie
Rolĺlĺny
Rovninv
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