
CI.! 

Zmluvné struny 


PrCtlílj im~lIcľ :Slover.sky pC;;emkový fond 
Budkova 36, 817 15 Bratislava 
ŠUHutärny orgán : Ing Frau tišel< Hideghtty. gel1erálny riaditel' 
bank . svoJenie. . StJ Ulíl pokJadn!ci'\. B(a t~$ l ava 
čisloúčru 700000 1638i8 1S0 
léo : 17 335 345 
OIC : 202 1007021 
Zap:saný v obchodnom registri' Okresny súd Bratislava I 

Oddiel: Po, vložka číslo 3 SI8 

(ďalej len "prenajim,lle l"') 

GALAfRt.:1T & CO," o 
07682 Mala Tma 202 
Št3tularoyorgan: (ng Pavel EftUnov. CSc. - kooalel' 
bank. spojeme . Pol'nobanka Košice 
čislo utlU 180-732- 136/ 1200 
rco 3ó 171 999 
ltO D~H Sk 2020032058 
Zapi sa ny v Obchod nom rcgistf1 Okresného súclu Košice I 

Oddiel Sro, vlo i..1<3 č i s l o 9204fV 
(ďalej len "ná.jomca") 

uzavreli podľa zákona NR SR Č. 504/2003 Z z. o nAjme poľnohospodárskych pozemkov, 
pol'nOhospodarskeho podniku a lesnyclt pozemkov íl O zmene niektor)'ch zákonov v Llleni 
nC5korších predpisova Občianskeho 7akonoika túfo 

Ci. a 

Tato zmluva sa u.z.arvara za učclom zosúli'ldenia e:ost\ljuceho nájomneho vzľahu so 
z~konom č 504/2003 l . 7. ., rl IO formol! novej nájomnej zrnluvy. 

ČLm 
Pred mec zmlu vy 

1. 	 PfedmclOm nájomnej ZmJllvy sú poľnohospodúskc pozemky vokrese Trebi$o v, 
v rychlo kalastr;i.!llych uzemiach Slovenske ~ove Mesle, Vel'ká Tftla, Malá Tŕňa, 
Čerhov o ce lkove) výmere .160.91 \3 ha, v rl<J slcdovnOlll členeni 

fi) 1,,'(' vlastni,',ve SR, \' !)pra 'J(' prO:-llaj m,acťľa o vymere Oh", 

b) ne.w.~ !1\ych viaSImkov o vylner!:: 360,9 11 J ha 




2. 	 Presnä $pecif)kacia pozemkov pOdľa ods. i (Hillane uvedenia druhu pozemko\' ) je 
uvedenú v prílohe Č . 1. ktorä tvorí neoddditel'nu súčasľ tejto nájomnej unJuvy_ 

3. 	 Pre l iaj i m a t e ľ nema vedomosť v žj,itd n~ ch obmcd7ťniach, tyka)úcich S;] prenajimanycn 
porern,kov 

ČJ. I\! 

Účel nfljmu 


1. 	 U(;elorn nájmu je pol'nohospodätske vyuiitle prenaj imallych pozemk ov pri prevadzko\'ani 
podniku na vy konaval \.le pol'nohospodárskej éirlflost i - ovocné sady_ 

2. 	Oohodnutý lIcel nájmu móže lIájoRlca meniť len s predchádzajúcim pisomnyrn súhlasom 
prenajimatera . 

Ú V 
Ča s 1' ;lj IllU 

I 	 Zmlll v" sa uzaviera na 

urči!'} čas od 01.01.2005 do 01.11.2025 

Ak prenaj irnatel' alebo nájomca rok pred uplynu~í l:l času , na ktory bol nájom dohodnut)-. 
píso m.ne nevyzve dlUl)ú 4n\.luvnu St ranu oa vráteni e a prevzat ie preoaja t}tch pozemkov po 
skollče rlÍ nájmu . z.mluva sa obnovuje na určit y bs 

Čl. Vl 

~ájomllé a spôsob jeh o plateniA 


I Zmluvné many S3 dohod ti , že . 
fi) najcrnne za prenajat e po l' :1ohospodáJSke pozemk;t sa urči 

-- . .. za preIHljar\J' pol ~ n0hospodáJ:sku -pôdu.-ost<ltne. ti vodné_plochy._..".__ ako.. l.5 %..z...h.Q.dnoJy
pol'nohospoditrskej pôdy u rčenej podl' ... osobiiného predpisu 

• 	 za prenajalé 7_.\SI3var:é plochy a nádvo ria - ako 2,5 % z hodnol y po l'nohospodáfskej 
pôdy určenej podľa osobitneho predpisu 

b) 	 vyška ročného nájomné-ho z lítulu zmeny percclIta alebo hodnoty poľnohospodárskej 

pôdy sa vypočí t a a upresní v ca mci inventanzk ie pozemkov k I S, 10 kalendárneho 
roka pre nasledujuci ľok 

,) 	 každy rok S(I vý~ka (sllma) ročného náj()mrh~ho l1a základe Lnventarizilcle pozemkov 
vypoči i a il upresni vždy k 15. 10. kaJendameho roka; ryška neJomného pre rok 2005. 
ako aj spôsob jeho platenia su uvedené v prílohe č 2, ktora tvori neoddelitel' nú suc.."ls ť 

tejto nAJ omnťJ zmluvy 
d) 	 Nájomne podra písm. d) j e dohodnutým nájomJlym pre nasledujúci rok. a 1,0 až do 

jeho I.II>resnell.in k 15 IO. 

2. l\'áJOIlK<I $a zfIvazuje pla'.iť najolllné 

(.) V dvoch Spl.l l1-ach vzdy do Jú <) a do I) 12 bkndámeho loka Z,l kalendamy rok. 
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3 Nci.jomca j ť povinny platil' näjomné GCdnolLi"é :splil1 ky) na učet prenajima tel'a, uvedený 
v čl. I. tejto Z!l'JuY)', na z.~k.I\lde faktllry ....ystavenej prellJiimaleľo01 

4, 	Zm.lu vl\~ stnl ny )u dohod li. že dôvodom na ZJTIen\l nájomného bude najmä pohyb cien 

8 inJ1ilcia , z.mena pomerov a pravllych predpiso ,' I!pravujúcich n;IJomné.. Ak nedójdl! 
k dohode o zmene vyšky najonmého do 30 oni od doručeni" vyzvy na zmenu 
nájOl1lJ lo::ho, bud.:: IO dô vodom n l o(hru perue od nájomnej zmluvy KllŽdá mena 
najon1Jlcho sa vykona dodatkom k najolll nej zmlu ve.' . 

5 	 Näjomc<l mMe požiada l' prenaji m<.lc~ l'a o odpustenie ..Ieoo zl'avu (z.Jlíženie) nájomného, 
resp. pOIllt:rnú úpravu näjomneho ,dovodov uvedenych vo všeobecne záväz.nych 
prá"-nych predpisoch il v Icho l8Ch tými ln predpismi stanover.y rni Ak prenajimarel' 
iiadoslI vyhovie. rmena na)omn~ho sa vykcna doca~klJm k nájo mJlčj zmluve 

6. Näjomc.a nlóže pisomne pOŽlada( prenaj imateľa o nižšie njjomnc l titulu t'ažko 
obräbatd'nych pozemkQv a pozemkov podnika!e"sky nezaujimavých 

ČI. VU 

PocJm ir.nk)' najm u 


J. Nájomca Je pO.... il1llý prc nllja te porllohnspodarske pO l.cm.ky využívaf riadnym spôsobom na 
pol'nohospodarske utely pri prevádz kova ni podniku . a IO primeran~ druhu pozemku 
a v súlade s osobilnymi predpislT'J, zachoval' jej l! rodnosl' a udržiavať ju v riadllom 
uiivate"nom stave. Obvyklé nákJ<ldy spojené s ' )tmIO užívaním a udržiavruum prenajalych 
pozemkov v stave spÔSObi lom na dosiahnu tie uée lu nájmu 7J lMa nájomca, 

2. Näjomca Je po ... il1.n)' využiv.1!" "'-šeI KY prá\'ne prostrkdky oa o.:hranu pozemkov a dba( aby 
nedo~lo k po~kodeniu pozemko\', zmenšeniu a1~bo smue ;>rodu kčn~j schopnosti, alebo ich 
rnimoprodukc nych fu nkcii z hrao lska ochrany lJofnohospodarskeho pódne[Jo fondu . 

3. Nájomca je pri využívani po l'nohospodarskeJ pôdy povi ilný dod riiava!' najmä základne 
podmienky a ~j:>~dy ustanovene osobilH~'mi predpi smi (napr ochrana prirody a krajiny. 
i ivolneho pH ..)SI r.::d ,a, o rastiinnej ..ý rúbe, polliivani hnojív. dodriiavan:c hygie:lÍckjc!, 
ochrl1nit>'ch pasIem vo-ďrifcll zd ťojóvr N'ájonlca s~ iiiva.!llje zi1bril niť vz-niku slJad ky oopaau 
na prel1aJ31ych pozemkoch. Ak napnek tomu nelegálna skládka vznik.ne, be20dkladnc to 
Ol:llä rni prenáJlln"llcl'ovi (I odslran))U na vlaStne núklad y, <11\ sa !ledonod ne mak 

4. 	Nájomca .ie povinný platit' daň z nehnu lefnosli v zmysle cikona NR SR Č 582/2004 z. z. 
o miestnych da niach a mieStnom IJoplalku za komunalne odpady a drob né stavebné odpady 
v ,nem neskoršich predpISOV, 

s . Nájomca môze len s predchádzajúcim ptsomnym sll l:Jasom prenajiméltcfa. vydanom no 
zá klade pisomm:j ŽIado st I r~i'lJom ~\: 

a} prcnaJf.lé pcz t'Jl1k :-' (n ie.k tor)' z nic h) c.hu· do iJoc naJnlu inemu (v iiadosti Je náj omca 
povinn>· uvi es" spôsob íl. é fl$ podnájmu). alebo 

b) zmenif druh prenajat)'ch pozemkov (njeklorého z f\Ic h) v si-Ia.de S osoOiln ým.i predpismi , 
ktore upravujú zmenu dnlhu pozemku alebo inú zmenu pozemJ..'"U 

) 
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v. NitjomcfI Je púvinny dodriiavi'l t' pod mIenky, kt ore tnu prt:najimaler v písomne udelenom 
s ultl()S t~ (ods~k S) slano .....i. aj keď na zakJ"de udťlellého suhlasu nedôj de ku zmene ustanoveni 
tejto l.mlu 'vy dod atk om V pr i padť, ie Ililjomci\. resp podnajomca neplní podmienky 
stanovené v udelenom súhlase, alebo ak POfUšujú podmienky näjomnej 2mfuvy. prenajim.llel' 
mapravD od zmluvy odm"lpiť 

? , Nájomca je povinný lia zbytočného odkladu píSOUIllt: oznamit' prcnajllllacc ro vi všetky 
tmeny . ku klor}'(ll došlo po uzatvorení näjolTlJlcj zmluvy a ktoré sa ť)"'kajú identifiktlcie 
nájomcu i n<lpr zme.na 1',1.zvu (oL){.;h od n~ho m:! tI <I ), sídla, bankovéhu spoJenia, vStup do 
likvidácre, začiatok konkurzné-ho kOllilJlIn íl pod.). Pri zi'lnedbaní tejto povinnosti je 
prenajímateľ oprávnený poiadovat' a UIČrt' zmluvnú pOkUlU vo v)'ške 50 % ročného 

nájomného. 

8. N<ijomca ncsnuc robiľ na prenajiltých pozemkoch, v Ktorých je zabudovany odvodňovací 
deti:ll!. tak06 zásahy, k:tQre by mobil spôsobJl' jeho poškoderu.::, zničeJlJc, alebo ktoré by 
obmed2ovali, ho(.1 aj Čiastočne, využívanie odvodt)ovi'lcieho detailu na účel, 11a aky bol 
vybudovany. ínak zodpovedá za skodu rým spÔSObe/lll 

,'!)'Jajomca Jť povinn» umoŽThť preoajim.ue l'ovi konHolu dodržiavania podmienok tcjtO 
J..rnJuvy. II keď o to prenajímateľ pož.iada, I,uno'lnjt' mu VSlOp Iia prenajate pozemky. pOSk)'lnô( 
požadované dolJarty a vys\'etleniil 

10. Nájomca je povinný pli skončení najolnného v%ťahu odovWať prenaj imatel'ovj poze1nky 
v riadIlorn stave na ďalšie obhospodarov<l lllc 

II. Nájomca Je povi[lJ1~' viesť evidenciI! v zmysle § IrJ ods. 2: a 3 záko na Č . 504/2003 Z z. a 
údaje a infoJTnácie z t~'chto evide.ncii p0:skytnuť prenajímatd'ovi. Pri llzillvárani nájolnneJ 
zntlUV): a invefll ari zäc ij pozemkov Je naJo lnca povinný pred!o7.:lť prenajímateľovi zoznam 
pozemkov (s uvedením "ymery) podl'a k:u!\méllnych uzemi, klOre uživa na zakladc 
nájomn~;(,;h zrn.lúv so známymi vlilstrtikmi a zoz.nalll tých{(] vlastníkov, s ktorými má 
v predmeTnom katastrálnom uzemi ul.alvorene. najOlllne zm luvy 

12, Prenajimalc!' Je povinný oznamr( nájomcovi udaje o jemu znamych vecných bremenach 
alebo in:ich obmedzťnlach zaťažujúcich predmet nájnlu. 

"r:r.J'feníljiffiaTcl" Je povinny na pí~omIle p\)žio.da nle odjomcu inl~rmovať ho bez zl>y\očneho 
odkladu o lom, ako mž. postu pov"ľ, ak 


a) klada o odpustenie aiebo zra vu (ZNieme) z najonmť-ho. 


b) ili!.da o udelenie SlrhJitSU na jJodnäjom p(enajal)'ch poz.emkov (niektorých z nich), 

c) žiada o zníženie nájomnéh.o l dôvodu ('ažko obnibateľných pozemkov, 

d) ziada o pom~;nu upra."u !tajomného. 


Čl. VID 
S!<<)l1ccr lic n;íJIIlII 

I Nájom sa skonc! 
R) uplynutím ča$u na /.."100' boi dohodnutý, ak sa prenaJimatel' s nájomcom nedohodnu 

inak, 
b) dohodou zntluvn~ch strán 
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c) 	 odstúpením od z'Jllluvy 7. dôvodov uverlenye-h vo v~eobecnc zäviizných právnyc-II 
predpisoch alebo dohodnllt)'ch \i tejto z ll\luvť 

2 	 Prenajímatcl' mMe od :un!uv)' odstúpIť aj pred uplynutím dohodl\lI tello času näjmu z 
týchto dôvodov. 

n) 	 näJomca nevyužj"vé\ pr<tnajate pozemky (mcktore z nich) riadnym spôsobom na 
dohodnutý učel, primerane druhu pozemku, 

b) Ilájomca uži va pozemky (niek(oré z ruch) v rozpore S osobilOyml predpismi. 
c) nájomca porušuje povtnI10SU vyplývajúce z nájmu. 
d) nájomca dal pozemky, alebo niekTOré z nich do podnájmu bez predchitdzajuceho 

písomného súhlasu prenaj ímateľa., alebo v rozpore S cymto suhla~om. resp. ak nájomca 
(podnájomca) neplni podmienky stanovené v udelenom pisoO''Jlom suhlasc, 

e) 	 nájomca podstatne zmenil druh pozemkov (niektorých z nich) bez predchádzajúceho 
pISOOl!lt-OO sllhlasu prenaJimatel'a, res!, v rozpore s osobimymi predpismi 
upraV\ljucimi zmenu druhu pozemku aJebo Inu zmenu pozemku. 

I) fled ošlo k dohode o llnene najoJlloeho so $Iovcnskym pozemkovým fondom, 

g) ak nájomca neľeaguje na písomnosti prenajímateľa (je nečinny), 


b) nájomca napriek vYrve nezaplaIii splatné najamne ani do Spla(nosti ďalšej spliilky 

nájomflého, 

i) 	 mi.JoOlca napriek pisomnej výstrahe uiiva prenajaté pozemky alebo trpi Ich ui.ivan.ia 
takým spôsobom. že prenaj imatt l'ovi vzniká škoda alebo mo hrali l natná škoda.. 
alebo $ ohľadom na právoplatné rozhodnutie pns lu~ného orgánu Heba pozemky 
vypralať, 

j) 	 ak došlo k prechodu alebo prevodu prenajalych pozemkov alebo f'JeklOrých t nich 
v zmys le prislušnýc-h právllych predpisov nfl účely výstavby alebo ťažby (napr. 
výstavba diaľn.ic, vyznamné inveslície a pod.) a návrh prenajimateľa na uzavretie 
dohody o skončeni nájmu bot neuspcšny. 

k) 	ak dôjde k preukazan iu vlastnictva k. prcna.i;II )'111 pozelMom (nie"lOr}"m z nich) 
vlastníkom (dôjJe k ideonflKacu vlastníClva v kategórii "neznámeho vlaslnika") a 
navrh prenaJHnald'a na \Jza vrclic Jod?tKu k nájomnej zmlu ve (LJ presneníe predmetu 
najr:lu) bol lle ll spešn~' . 

I) 	 ak sa ZiSll . 2:<! náj omca vedome II vúd za I nepravdiv.t udaje o vymcre prenajarYch 
pozemkov za účelorn dosiahnutia njgicho nájollUlého a nAvrh prenajímateľa na 

-_.·-.--uzaVTel-je dodat ku-k-najomnej zmluve (upresnenie. predmetu. nájmu-a .vYŠky.nájm!.l). bol 
neuspešny, alebo ak nájomca ne}Jristupil !< . dohode O vydani be7..dôvodneho 
obohatenia, ku ktorému došlo z tohto títulu , 

m) ak sa na majetok nájomcu vyhJasi konk u" alebo likvidácia a do~lo li. prenájmu ( resp . 
zmene pr enajInu ) alebo prevod\1 tohlo majeli..'"U ( budovy a stavby), k tor)' spolu 
s pozemkami slúži ako Jede n hospodarsky funk čn)' celok: na účely pol'nohospodärsf\J3 
Inej osobe a neóošlo k do~ode O skOllČenJ näjmu, resp. predmete náJOlu, 

n) ak sa opravnenym osobám bezodplatne previedli ako re!tiruéna náhradfl do vlastníc(va 
stavby urcene na GčeJy pornohospodärslva a nedošlo k dohode o skončeni nájmu, resp. 
úprave predrn(:;lU nájmu, 

, 
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q) 	 ak najomclI (vlastník) buJo\ J. sIJ\-ieb, klo. ,,;- ~po l u :; pozemkami sluila ako Jeden 

hospodársky runkč.ný celok II: účely vol'nohospodaístva prenájme, resp prevedie (ielo 

budo\')' a sHlvby na inu osobu a nedošlo k dohode o skončení nájmu, tes/,_ uprave 

p~edm.;:tll naj mu. 


3. Ná_iomca môže od zm}u vy OdSlÚpiť, ak 

:\ ) na pol' !lohos podi1 rs~:om pOi'.ernk\i nedosahuje vynos po dobu dlhsiu ako Iri po sebe 
nasledujúce kalendárne roky naprie).: tomu, ze s predmetom nájmu lIakJadá ri<!dllym 
spôsobom, 

ll) prenajímateľ urobil na poz.emJ...'\1 úpravy. ktoré pcdstatnYm spôsobom obmedzuje Jeho 
užívaJÚe a účel , na ktOlý je pozemok pre,najalý, alebo zriadil na pozemku stavbu, 

c) nedošlo k dohode o zmene najomného 

4. V prípade odstllpema od 2.ľnluvy zo strany prenajímateľa sa zmluva zrušuje po zbere 
urod y, pokia:' lillO bola založ.ell~. Ak úrodn Ul.ložena nebola, doručením piso nUlého 
odsu:'penia od náJomJle; zmiu \;)' néjomcovi_ v prípade odstúpenia oci zmluvy zo Slfany 
nájol1lcu sa zmluva zrušuje po uplynul i 3 mesiacov od doručenia písomného odstúpenia od 
näjomnej zmluv)' prenajímateľovi, ak sa najomca Sprenajímateľom nedohodne inak. 

S.A.k sa nájom sko nči, dríom skon éeniťl n.ljmu je nájomca povlIlny vypr<Hať prenajaté 
poz.ernky a odov2.da ť Ich prenaj í mateľovI V.ilaVe Lodpovedajúcom dojednanému spôsobu 
užívania , ak sa s prcuaJimatel'om nedohodli inak. 

6, Za odovzdanie po.zeMkov, ku klorýl\l bol najom skončeny, sa považuje aj písomne 

ozna O)eru~ Itäjorncu prenajimateľovi, že pozemky, ktore míli doposia!' v nájme, mu 

odovzdaVii O,wámerue musi byl' preníljímaterovi doručené najneskôr l mesiac pred dňom, 


klorým sa nájom konči A.k prenaj i mateľ poveri nového nájomcu ptevzatim pozem).:ov, 

oznámi 10 písomne Iläjomcovl 


7. Terminom .zber úrody" tam, kde sa :J vfld zíl v tejto näjolnr.ej z..mluv€. sa rozumie 
I november kalendiLmeho (Oka 

--- ---_._-- 
ČL LX 

Úroky (. omcškanin a tmluv nft pokul<1 

Ak je nájomca v omeskani s platenim nájomného Gednotli"''Ycil splátok) podľa čl. 
V . zn ['l!ati prcnajimaterovi uroky z. omdkania v z.mysle Občianskeho zákonnika 
a nari"d ell1a vlády SR č 87/199S Z. z. , ktorým sa vykonavajú niektoré 
ustano ve nIa Ob6iamkeho Z<i koTUlíka . vo ryške dvojnasobkt! ui..k.ladnej úrokovej 
sadzby urét:nej Národnou bankou SIoveHska k prvemu di'iu omeškania 

2. Ak najomca 
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:1) uziv<l po/.~mky (llIektorl! Z'lIch) na i.~}· nä dolwdnul) úed, alebo ak dal prcr.ajali 
pozemJ.'y ( niťI.:1ol~' z nich) do podn~JmtJ mel:1U b("i' p.eJchAdzajúce}lO písomného SUhJi:lSlI 
prenajímale!',] alebo zmenil dn/il IHell<lJfltý'ch pozemkov bez. predchádzajúceho s0hlasu 
prenajímateľa, je pOVlruly prenajimaleľovi zapl;:ll!' zrnJU\lJlIJ pokuru vo výške 50 % ročneho 
nájomného 'l dOlknutých poi:.cmkov. 

hl poruši inc povinnosti vyplyvajúce z (cjto zmluvy je IJOvinny zaplatiť prenajiJllaleľovi 
zmluvnú pO!...LJ(U vo výške 50% roč ného näjolTlflého 
3. Zaplŕllen.illl zmlu vn t!j pokuty nic je pravú pre/laJím:Heľa na náhradu ~kody do(knulé . 
.t.Nárok na un.!u\'-uú pOlrulU odSlúpením od näjolUnej zmlu vy .11!:t..'\nik,i. 

ČI. X 
Osobitné uslano\'enin 

l. Upresneruc výmery na základe invemMizácie ~o le;''llkov k IS l O. kalendárneho roka sa 
vykoná dodal!<.úm k niljl..mlnej zmluve, ktory za prella.!ÍnlJ1cl'a podpisuje riaditeľ regionálneho 
odboru 

2. Ak prenaJimateľ prevedie pozemky_ ktoré Sll predmetom tejto zmluvy na oprávnené osoby 
ako restitučnú nah:adu pOdľa zákona Č . 229/199l Zb. a zil!<ona Č . 50 312003 Z. 1_. ako náhradu 
pre vlastnikov pozemkov v i'Jiadenych zä!Jradkov)'~h osadách v zmysle úkona č. 64/1997 Z. 
l . , je povinn)' 10 bez zbytočneilo odkladu oznámil' näjomcovi . Nov)' vlaslník vsrupuJe do 
prav prcnajimalera . 

J. NáJolllCa je POVHHl)' písomne oZ llilJn;( pr~naJim'H;,:rovi. že k p07.em.kom (niektorému 
z lJo2€ll1kov) llvedell:;ch v čl D ods \ pism b) sa pnhlásll vIHsLn,ik. 

4, Zmeny najonulej ~l'nJuvy vyplyvajúGe z odseku 2 alebo 3 sa po splnení zákonom 
slanov\!nýcb podnJiellok vykonaju ~ri tnv€n!arizacii pozemk ov k 15. l O. kalend,imel1o roka . 

S. Nájomca je povinny na pOŽIadanie prenají mal cľa l.ln1ož..l1jť pnslUp na prenajalé pozemky ... a 
účelom komroly pl:l..::nia podmi<!nok lCjlO zmluvy. pcskylfn:u' mu pOlJeb!1~ doklady cl 

vysvetlenia 

6. Nájomca je povinny urno"n),' prell<ljimatel'oVl pred skoneenim uájml' vs rup IIa pozemky za 
ueernm -zhod n o l el II a-s tti vu-po ~emkcv . 

7. Nájomca $úhhlS i s poskytnulím informacii podra zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom 
p]isrupe k mfO nllaCtA rn II zneni lleskorš ich p;edpisov 

8.. Na n.aJom pozemkov , na ktore lJo! uplatllc!ny nárok ~odl'a zákona č. 50J/2003 Z. " 
O nílvr~terj ':!astllic-IVa k pozemkom \' zneni ne$korsich predpisov sa zakon č S04/2003 2. Z. 
nevzťahuje (§ 14 od:;. 2 citovaného zákolla). Onom nadobudnulla vlastníckeho práva 
opravnellol! osobou vznika medzi nájomcom a opravnenou osobou näjomn>' vzťah v zmysle 
USlanovt:lú Občiansk.:ho zákoonika 

Čl. ~l 

Duručovanie' pison1nosli 
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J Doručerum akýchkol'vek písomností nil základe tejto zmluvy <llebo v suvl slosti S tou IO 
zmluvou sa rozumie don/čenie pis0moo:\li dopofl.čene ,",OŠIOU ntl adresu určenú podl'a č l J 
zmluvy, dorutenie kurierom alebo osoblle dOnl ce nic pri ~JlI$nc:i zmluvnej slf<luy 
2. 	 ZmJu"ne Slrany sa dohodl. . ie prť dlJ . 1Jč(wiI,uic písomnosti Sil primera.lle použijú 

ustanovenía § <I S a nasl. asp 

ČI. XII 

Z:ivcrečne USI:l!lOve n i:l 


1. TIJIO zmluvu je možne zmeni!' alebo doplnit" len piSOllme SO ~ú hl asom zmlu vrtych strán, 
formou dod alku. 
2. Táto zmluva je vy holovéná v 6 o' Iich el(empl.) foch, l. ktorýc.h 4 coslane prer.ajimillcl' ä 2 
nájomca (2 loho h RO SPF). 
3. ZmJuvne strany si zmluvu preči t all a na znak súh lasu pod pí sali 
4.1ä10 zmluva nadobuda učinnosr' dňom 01,01.2005. 

n nl, 1
,.' ,'.....1'• · . 

v Bratislave. dna .. ... 	 V ľreb ! ~ove, d/ia 05 .04 .2005 

fa'~\fitLlľ '-. f r. . S,.-.Il. 

Mal~ Trň 3 :r:02 
07GM 

, 
,I 

Ing Pavel Eftimov, Csc. 
Malá Tŕňa 

, 




Prlloha Č 1 k nájomnej zmluve 
oa poTnohospOdárske pozemky 

Výmera pozemkov, ktoré tvoria predmet NZ č.4-1558 · 05 výpočet výšky nájomného 
za rok 2005 a spôsob jeho úhrady: 

Nájomca: Galafn..r~ 1 & CQ, $.r.o. 

Katastrálne územia : S!ovensk.é Nové MeSlo, Verká Hna, Mala Tfna , Čerhov 

I. Celková 'ry-mera vživanych p()2emkov preúsl<'lVuje ... 	 526 .8073 ha 
l 	 toho poľnohOspodárska p6C1él 526 ,8073 ha 

nepolnohospodarsk.a pôda O ha 

2. Nájorn od SPF celt'wm 	 360.9' 13 ha 
z toho SR SPF .. ..... ... " .... . . O ha 


NV$PF ....... ... .. .. .. . 360.9113 ha 


3. výpočet najomného 

VýSka nájomnéhO dOhod nUla podfél čl v, bod 1 pism.a) 1,50 % Z pnem. ceny pôdy 
Iplatí pr':! výmeru ::1ruhu pozemku p"lnohOSp pôdy. ostatné plOChy a vo(J(lé plOChy! 
Výska naJomnéM dohodnlJiá podla t i V. bod 1 pism a) _ .. .. : 2.50 "0 z priem ceny pÓ(ly 
Iplali pce vymeru druhu pozemku zast avané plOChy a n,lOvodaf 
Priemerna hOdnota prenajim;Jnej po/no hosp. pÔdy' S\ovellské NOvé MeSlo . 44 784, . SkJha 

Ve/ka Trňa 26640, . SkJha 
Malá TIŤI~ 2S 367 .• Sk/ha 
Čerhov 2598d . . SkJha 

Vymera prenajalych pozemkOv od SPF - celk.om :360.9l 13 ha 
Ik.u. Slov N MP.stO·110.8719 M. V Ti"ňa- 47.71-12 ha. 
M. Tŕ!",a· 1:24.0959 na, Če rhov- 78.2293 "'ai 
Z toho pofnohosp pozemky. CSl Pl ocny.vOdn.: plochy. '3 56,9089 I'.a 

z.astavané ploChy a nad voria 4.0024 ha 
Celkova vyska nájomnéllo za poz.emky v správe SPF 
la rok 200S ..... ... ......... ...... .................... .. .... ............. ............... . :171 657 " Sk 
i ú)ho~tnOhosp~pozemky, ·ost. ;)IOChy, voané.ploclly :169153 " Sk 

z.sslavané plochy anadvori a T5O>r--- -',-"S, 
Ročný nájom ZS pozemk.y SR - SPF ......... .. .. .. O , Sk 

NV - SPF :172 657 ." Sk 

" sptal~~, nájomm!hO za rok 2005 splatn á k 30.9.2005 ..... ... ....... . 8G 329 


2. sptiltka. nájomnéhO z.a (ok 2005 splatn i! k 15.12.2005 ......... ....... .. 8G 328 ,. Sk 


( bu(Je up<esnl.!nil na základe vykonanej i(1ventanz.ácle pozemkov 
v uiivani nájomcu. v sprave SPF K 15.10. 2005) 
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Priloha é. 2 k nájomnej zmluve 
na pOI'nOhospodárske pozemky 

Špecifika cia pozemkov podl'a čl. U. nájomnej zmluvy Č . 4-1558·05 - stav pren<ljatych 
pozemkov podl'a katastralnych územi . údaje z EL 

V:{:mera podielu v ha Prenajala výmera od 

K'lltlS1rAJnc 1l:l,cl\1ie: Vymera I SPF celkom v ha 


, ha
Ii • SR - SPF I NV - SPF 


Slovensk.é Nové Me st.:! 110,8719 O , 10,8719 11 0.8719 


, 

Veľká TMa 47,7142 O 47,7142 477142 
Mala Tffla 124,0959 O 124,0959 1240959 I 

Cerhov . 78.2293 O 78,2293 78,2293 
IIs p oI u, 380.9113 O 360,9113 360,91 13 I 

tienenie podľa druhu pozemku 

kôd slovom výmera v ha 

2 oma poda 
3 chmernica 
4 vinica 
5 záhrada 
6 ovocný sad 
7 trvalý lrávny porast 
13 zas!ôvana plocha a nádvorie 
14 ostatná plocha 

V Trebišove dň" 0504 200S 

Nájomca : 

• _ • t: .•..J . 

- 'I? -~.' : 

f ::!:~ 

'-

Ing. Pavel Eftimov, CSc. 
konale/ 

IO 

51.8805 

O 

O 

O 


302.0430 
O 
4.0024 
0.7191 

P(enajimater : 

., 

·i~·~ ..... ..1.:..... 

Ing. František Hideghéty 
generálny riaditer 




