
ZMLUvA
O NÁJME POI]NOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV

NA POI]NOHOSPODÁRSKI ÚÖELY

ö. Zmluvné strany

Prenajímatel': obecMoöa
lco: 00]0657ó
Sídlo: Moóa l68. 946 37 Moöa
Zastúpená: lng. Eszter Tóth, stalostka
(d'alej len,,Prenajímatei")

a

Nájomca: Gejza Zámbó
Adresa: 946 37 Moóa 274
Dátum narodenia| 21.05, 1 982

(d'alej len,,nájomca")

uzavreli

podl'a zákona ö, 504/2003 Z. z. o lájme pol'nohospodárskych pozemkov, pol]nohospodáIskeho podnikrt

a lesn]ích pozemkov aozmene a niektonj,ch zákonov v platnom znení zmien a doplnkov (d'alei lerr

,,zákorr o nájme") a Obéianskeho zákonníka túto n á j o m n ú z m l u v u o nájmc pozemku na

pol'nohospodfuske úöely pri prcvádzkovaní podniku.

öt. t.
Predmet zmlü\T

l,Predmetom nájmu podl'a tejto zmluvy je prenájom pol'nohospodárskych pozemkov vo vlastníctve
prenajimatel'a na pol'nohospodárske úóely nachádzajúcich sa v katastrálnom územi obce Moóa
nasledovne:
Lv ó. 9]2, pozemok reg. ,,C" p.é.3712/55, druh pódy orná pöda, v]imera 2240 m'nimo zastavaného

úzcmia obce,

2, Prenajímatel' prenajíma do uzívania vy§§ie uvedené pozemky jemu vlastnícky patriace nájomcovi do
jeho neru§cného uzívania,

öl Ir.
úéel nálmu

1. Úóelom rrájmu je po|nohospodárske vyuZitie prenajímanjch pozemkov na pol'nohospodárske úóely
pozemkom na úöely tejto zmluvy je tak:i pozemok, kto|í je poLnohospodrárskou pödou, alebo öasi tohto
pozemku,
2. Nájomca prenajimaného pozenrku prenechaného na pol'nohospodarske úöely je oprávnení bfat' z
neho úZitky.

ót. rrr,
Podmienky nájmu

l, Nájomca je povinn:í prenajaté pofnohospodárske pozemky uiívai na dohodnut)' úöel, pödu riadne

obhospodaroval so stalostlivost'ou riadnelro hospodáta, Zachovat'jej úrodnosf a udrziavat'ju v riadnom

uzivatel'skoú stave.
2. Nájomca je povinni vyuzívaf v§etky právne prostriedky na ochranu pozemkov a dba1', aby nedo§lo

k po§kodeniu pozemkov, zmen§eniu alebo strate Produkónej schopnosti,
3, Nájomca je pri vyuZívani pol'nohospodárskej pódy povinnlf dodrZiavai najmá zíkladné podrnienky

a pledpisy ustanovené zákonom o oc}rrane poLnohospodárskej pödy.
4. Nájomca je povinni, oznámit' vznik nájmu miestne príslu§nému spíávcovi dane a z predmetn]ich
pozemkov riadne platif daii z nehnuteínosti v zmysle zákona o dani z nehnuteLnosti.



5. Nájomca möze;
a] prenajaté pozcmky (alebo niektoró z nich) dai do podnájmu inémtr v súlade s § 10 ods, 3 zákona

o náime.'t) 
znrenit,<lruh prenaiat]ich pozemkov (pripadne len niektoré z nich) v súIade so zákonom o ochrane

poLnóhospodárskej pódy ien s predchádzajúcim písomn:im súhlasom prenajimateLa na základe pison'nej

Ziadosti prcdloZenej nájomcom prenajímatcl'ovi.
6. Nájomca je povinnlf bez zbytoörreho odkladu písomne oznámii prenajímatcl'ovi v§etky zmeny. ktl

ktorlnr do§lo po uzatvoreni nájomnej zmluvy a ktoré sa t;ikajú identifikácie nájomcu (napl zmena názvu.

obchodného mena. sídla, bankového spojenia, vstup do likvidácie, zaöiatok konkurzíého podania a pod,)

7. Nájomca nesmie robit, na prenajat;ich pozemkoch, v ktoqich je zabudovan! odvodiovací detail také

zásahy, ktoró by mohli spösobit,jeho po§kodenie, zniöenie alebo ktoré by obmed7ovali hoci len óiastoöne

vyuZívanie odvodiiovacei sústavy na úöel na ktor;i bola vybudovaná.
8. Ná.jorrrca je povinny umoznit' prenajímatcl'ovi kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy a kcd' o

to prenajímatcl' poZiada umoznii vstup na prenajaté pozemky, posk}tnúf pozadované vysvetlcnia,

9, Nájomca je povinn]i pri skonöení nájomného vziahu odovzdai prenajimatel'ovi pozemky v riadnon
u7rl utel'skorn .tave na d'al!ie obhospndarol anie,

|0. Prenajirnatel,jc povirrn! oznámi1, nájorncovi údaje ojcmu známych vecnlch bremenách, t,archách

alebo injch obmedzeniach viaznucich, alebo zat'aZujúcich pozcmky, ktoré sú predmeton náj,!u,

v opaönom prípade zodpovedá nájomcovi za pripadne vzniknutú §kodu,

11,-prcnajimatel a nájomca sa dohodli, ze v prípade predaja pozemkov vlastník ozná mi túto skutoónost,

náiomcoviako Prvénru, 
ó,. ru,
Doba nájmu

l. Zmluva sa uzaviera na neuröiti óas, najmencj na dobu páf rokov s úóinnosiou od 1'7,7,2019

2. Na návrh prenajímatel'a alebo nájomcu mo2no tento nájomn! vziah skonóil vzájomnou dohodou

oboch zmluvnich strán, písomnou formou a to vidy k 1. novembru bezného roka,

3.Nájomca je oprávneni odstúpit' od zmluvy kedykoLvek, ak bol plenajatli pozemok odovzdani v stave

nesp'ó.obilom nu dohodnuté alebo obvyklé Ltzívanie, alebo ak sa stane prcnajatí pozemok bez tolro. aby

nájornca poru§il svoju povinnosf nespösobilli na dohodnuté alebo obvyklé uiivanie, alebo ak sa mu

odníme taká öasf prenajatého pozemku, ze by sa tim zmaril úéel zmluvy.
4. prenajimatel rnözc kedykofvck odstúpif od zmluvy. ak nájomca napriek písomnej v]ístralre uiiva
prenajatj, pozernok, alebo ak trpí uiívanie prenajatého pozemku tak:im spösobom. ie prenaiínratelovi

vzniká sioda. alebo ue mu hrozí znaóná §koda, prenaj imatel, tiez möie odstúpit,od zmluvy. ak nájomca.

hoci upomenuti. nezaplatil splaíné náiomné ani do splatnosti d'al§ieho nájonrného,

5. odstílpcnim od zmluvy podla bodu 3 a 4 sa zmluva o náime zrtr§uic po zbere úrody pokial, táto bola

zaloZená- V opaónom prípadc doruóením písomného odstúpeíia od náiomnej znluvy,
6. okrem skonóenia rvijmu vzájomnou dohodou, uplynutim doby nájmu, alebo odstúpeninr od náiomnei

zmluvy z dóvodov uvedenych y oz, z iniah dóvodov alebo aj bez uvcdenia dóvodu a to tak zo strany

nájonlcu ako aj prenajímatel'a mozno nájomnú zmluvu uzavretú

na dobu neuröitú vypovedat'len na základe písonnej vipovede po uplynuti pát'roónej vlfpovednej lehoty

vidy k 1, novembru bcZného roka. Vlipovedná lehota sa v§ak Desmie skonóil pled uplynutim 5 rokov od

uzavretia takejto Zmluvy, öo je zákononr ustanovenli, minimálny óas nájmu.

7. Ak döjde ku skonöeniu nájomného vzfahu podfa tejto nájomnej zmluvy dohodou, qipovedou alebo

o<lstúpenim od zmluvy. je nájomca povinnli kLr diu, ktorjm sa nájomnj vziah konöi. vypratat' preiajató

pozemky a odovzdat'ich prenajimatel'ovi, ak sa s prenajímatel'om nedohodli inak,

i. Ak rrájomca vynalozil nevyhnutné náklady 'u udrziavanie pozemku v stave spósobilom na riadne

pol'nohospo<1árske vyuZitie, ak nejde o obvyklé náklady pri uzívani prenajatóho pozenku. alebo ak

vynaloZil úielné náklady na rozmnozenie alcbo na zv!§enic hodnoty úzitkov z plcnajatého pozemku

v rán'lci bezného hospodárenia, alebo na zv]i§enie vykonnosti pozemku so súhlasom prenajímatel,a alebo

v rámci opatrení schválenj,ch príslu§nim orgánom §tátncj §právy avipoved,nájmu dohodnutéIro na

neuröit! óas sa skonöí pred uplynutím óasu návratnosti vjdavkov vynalozen;ích na takli úócl a nájomca

iclr prcio nemöie zu2itkovat,, má právo na primerané predizcnie öasu nájmu alebo na primeranú náhradtr,



öt, v.
Nájomné a spósob jeho platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli. Ze:

a) vli§ka nájornného za prenajaté pozemkyje 100,00 €/ha
b) celková vli§ka náiomného v peiiaZnej forme Vrátane nájomného podl'a ölárrku II bodu 3 tejto zmlrrvy
je 22,40 €.
c) kazdlí rok sa v;i§ka (suma) roóného nájomného vypoöita a upresni na základe inventarizácic
pozemkov vykonanej vidy k 01.1 l. kalendámeho roka.

2. Nájomca bude platif nájomné naraz za kalendárny rok, a to do 15,10. kalendritneho roka.
3. v prípade platenia nájomného na úöet prenajímatel'a, toto bude poukázané na úóet.

4, Poóas plynutia {povednej lehoty bude nájomca platit' prenajímatel'ovi nájomné obvykló, Kazdá
zrnena nájomného sa vykonáva písomn:im dodatkom k nájomnej zmluve,

5. Nájomca má právo na odpustenie alebo na primeranú zl'avu z nájonrného z dövodov uvedenli,clr v
ustanoveniach § 5a § 1l Zákona o nájme. Ide íajmá o minoriadne okolnosti, ktoré nájomca
nespósobil a v dósledku ktorích nemohol plenajati pozemok pouZívaf na pol'nohospodárske úóely
alebo nemohol dosiahnul Ziadny vinos atiez z dövodu, 2e v dösledku podstatnej zmeny
hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstalne zvi§ili náklady na ziskanie
úzitkov Z prenajatich pozenrkov alebo sa podstatne zniiila ich hodnota, alebo ak Z t:ichto dövodov
klesne v;y'nos nájomcu pod polovicu obvyklého v:ínosu.

6. Nájomca móze písomne poziadat' prenajimatel'a o niZ§ie nájomné Z titulu t'aiko obrábatel'nich
pozemkov a pozemkov podnikateLsky nezaujímav)ich,

ót. vr.
závereéné ustanovenia

1. Túto zmluvu je mozné zmenil alebo doplnii len po vzájomnej dohodc zmluvn;ích strán pisomnifu
dodatkom.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, Z ktorich jedno dostane prenaj imatel'. jedno

nájomca.
3. Zmluvné stfany vyhlasujú, Ze si zmluvu prcöítali, jej obsahu porozumeli, je uzavretá zhodne s ich
vö[ou, neuzalvárajú ju v tiesni, za nápadne nevlhodnlich podnrienok, na znak óo]ro ju slobodne
podpisujú,
4. Prenajímatel' preh]asuje, Ze v znysle § 5,6,7,10,11,12,19 a d'a|§ích ustanovcni zákona ó. 122/2013Z.
z. o oclrrane osobn;ích údajov aozmene a doplneni niektor]ich Zákonov (d'alej len,,zákon o ochrane
osobnlclr údaiov") bol pouöeni,o právach svojej osoby a súhlasí so zaradeninr osobnich údajov do

iifolmaöného systému nájomcu v rozsahu, pozemok (evidencia, pícnajatého pozemku a nájonlné), meno.
priezvisko, dátum narodenia, rodné óíslo, bydlisko, osobné öíslo úótu v banke,

5. Nájomca prehlasuje, ze v§etky tieto údaje bude chránit' pred Zneuzitím v súlade s ustanovcniami
zákona o ochrane osobnlich údaiov nebude ich poskltoval tretím osobám mimo pripadov taxaiivne
uröen]ich v tomto zákone a nadriadenému orgánu (nainutnei§ie údaie),
6. Po skonóení aktuálnosti t]íchto údajov budú tieto likvidované v súlade s príslu§n;/mi ustanoveniami
zákona o ochrane osobrr!,ch údajov.
7. Právne skutoónosti touto zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o nájme, obóianskynr zákonúíkom,
ako aj d'al§ími v§eobecne záviizn:imi právnymi notmanri a predpismi vzfahujúcimi sa na prednet náimu.
8. Táto znluva nadobúda platnosi a úóinnost'drlom jej podpisu oboma anluvn]ími stranami.

v Nloói. dia 1'l ,07.2019

naJomca prellaiímatel'


