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Žalobca: 	 GALAFRUIT & CO, S.'.O., IČO: 36171999 
sídlo: Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa 
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zaSL : 

Žalovaný: 	 Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, 
sídlo: Búdková 36, 817 1 SBraos-lava 
zapísaná v Obchodnom registri Olo:esného súdu Bratislava I. 
odcliel Po, vložka č . 3S/ B 

Žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu 

Prílohy : -p/nomotensl/JO 
- ntý'om!llí Zfl/blvo 
- dodalIJk k Tfojtm1nq :{!lI/IIIX 

. odJllíptnie od ~1mtJ 
- oznámrl1ie 

PriJlufnOJť JÚdu urŕwi podla mL j 88 ods.! piJm. h) 
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Vo vyssle označenej právnej vecJ oznamUJeme, že sme svojim zastupovaním 
poverili JUDr. Ľuboša Petrovského, pre ktorého plnomocenstvo pr:ikhdáme. 

So žalovaným sme ako nájomca dňa 05.04.2005 uzavreli nájomnú zmluvu 
Č.4155S-05, ktorej predmetom boli pozemky uvedené v prilohe č. 1 zmluvy. Nájomná 
zmluva bola uzavretá Da dobu určitú, do 01.11.2025. 

Od uzav retia zmluvy sme predmet nájmu riadne užívali. Dňa 13.12.2012 bol 
uzarvorený doda tok č. 2980/201 2 - PNZ k uvedenej nájomnej zmluve. 

DôkaZ : . Rljjomná tnJ/Uf)(1 
. Mda/ok k ntijomnq il»f,,/)( 

Dňa 08. 10.2013 nám bolo doručené odstúpenie od nájo mnej zmJuvy zo dňa 
09.08.2013 Č. PNZ -P41SS8-0S. 

Žalovanému sme prostred.nicrvom právneho zástupcu dňa 28.10.2013 oznámili, 
že usl..:utočnený právny úkon odstúpenia od uvedenej zmluvy považujeme za neplatný, 
jednak z dôvodu, ie je ako právny úkon neurčitý, pretože rue je možné zistiť ako, kedy 
a čím malo dôjsť k naplneniu uvedenýcb ustanovetÚ nájomnej zmluvy o odstúpeni a tiež 
z dôvodu, že nedošlo k naplneniu ani jedného z uvádza ných dôvodov odstUpenia od 
zmluvy. Zároveň sme žalovaného vyzvali na mimosúdne riešenie sporu, žalovaný však 
žiadnym spôsobom nereagoval. 

OdstÚpen.íe od zmluvy ako právny úkon musí byc' urči rý. Odstúpenie od 
nájo mnej zmluvy povaiujeme za neplatné, pre jeho neurčitosť, pretože nie je možné 
zistiť ako, kedy a čim malo dôjsť k naplneniu v ňom uvedených ustanovení nájomnej 
zmluvy o odsnípeIÚ od zmluvy. 

Odstúpenie od nájomnej zmluvy považujeme za neplatné aj z dôvodu, že nedošlo 
k reá lnemu naplneniu ani jedného z uvádzaných dôvodov odstúpenia od zmluvy. 

Prenajaté pozemky sme riadne užívati a užívame. o čom svedči aj skuwčnosť, že 
v decembri 2012 bol uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve. 

DôkaZ : - odstúpenie od i!"lury 
- o:{!1ámenre 

Naliehavý právny záujem na určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy je daný rým, 
že bez takéhoto určenia je naše právne postavenie neisté, keďže nemožno predpokladať 
či sa ialovaný bude riadiť podľa nášho oázoru platnou nájomnou zmluvou, alebo éi podá 
návrh na vypratanie nehnuteľností. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby súd po vykonanom 
dokazovaní vyniesol tento 

rozsudok : 

Súd určuj e, že odsnípenie ialovaného od nájomnej zmluvy č. PNZ-P41558-0S zo 
dňa 09.08.2013 je neplAtné. 

Zalovaný je povinný nah.radit' žalobkyni trovy konania do troch dní od 
právoplatnosti rozsudku. 

V Košiciach dňa 21 .1 J.2013 < 

GALA FRUIT & CO, 5.<.0. 

v.z. 

http:Odst�pen.�e

