
ZN.[LUvA
o nájme pozemkov na polonohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

č. 00001/A

uzatvorenópodťaustanovení § 7 anasl. zdkonač. 504/2003 Z. z. onójme
poťnohospoddrslEch pozemkov, polhohospodórslreho podniht a lesných pozemlrov a o zmene
niektorých zákonov v platnom znení, a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluvné §trany3

PRBNaíruerBr :

Nazov: Obec Bohdanovce
Sídlo: Bohdanovce l42, PSČ: 044 16

tČo: 00 323 985

číslo účtu (IBAN) : SK61 5600 0000 0004 1533 0001

V zastúpení: Marta Gamrátová- starostka obce

( v ďalšom texte len ako ,,prenajímatel"')

NÁroIrlca :

Obchodné meno : PD Bohdanovce, družstvo
Sídlo : Bohdanovce 328, PSČ: 044 16

tČo : 43 954286
Registrácia : Družstvo je zapisané v obchodnom registri vedenom

Okresným súdom Košice I, oddiel Dro vložka č.I453N
Osoby konajúce
v mene družstva : Ing. Pavel Tokoš - predseda predstavenstva

Ing. Peter Bartko - podpredseda predstavenstva

( v ďalšom texte len ako ,,nájomca" )

sa doleuvedeného dňa dohodli na uzatvorení
zmluvy o nájme pozemkov na pol'nohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

za nasledujúcich podmienok :



1.1.

1.2.

1.3.

2.I.

ČHnok I
Pnponnnr Zvl,uvy, Účnl NÁ.rnru

Prenajímatel' vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnutelhostí

polhohospodtírskych pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bohdanovce,

okres Košice - okolie, zapísalých v katastri nehnuteťností vedenom Okresným uradom

Košice - okolie, katastrálny odboro o celkovej qýmere 1911969 ha.

Prenajímateť touto zmluvou prenecháva pozemky uvedené vods. 1.1. tohto čltínku

o celkovej qýmere 1911969 ha (v ďalšom texte len ,,Predmet nájmť') r-a odplatu

nájomcovi na doěasné užívanie na polhohospodárske účely za podmienok dohodnuqých

v tejto zmluve. Predmet nájmu je presne špeciťrkovaný v Pdlohe č. 1 tejto zmluvy

(Zoznampozemkov). Táto príloha tvorí neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy.

Nájomca bude Predmet nájmu uživať na vykonávanie pol'nohospodrárskej činnosti, ktoru

realinlje pri prevádzkovaní svojho podniku.

čHnok II
NÁ.rouxÉ, PLAToBNÉ PoonnIENKy

Zmluvné strany sa dohodli, že qýška nájomného za užívanie Predmetu nájmu je 60 €
(slovom: Šest'desiat Eur) za 1 ha ročne.

Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté nájomné zaplatí nájomca prenajímatel'ovi

v peniazoch na bankový účet prenajímateťa uvedený v zéůr1ravi tejto zmluvy.

Nájomné sa vypočíta ako súěin sumy nájomného za l ha a celkovej prenajímanej výmery

pol'nohospodarskych pozemkov.

Dohodnuté nájomné je splatné ročne pozadu, najneskór do 31. marca nasledujúceho

kalendárneho roka, za ktory sa nájomné platí. V prípade omeškania nájomcu s platením

nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenajímateťovi uroky z omeškania v zákonnej

výške.

Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmá následky pdrodných pomerov, ktoré nájomca

nespósobil, a nemožto predpokladať, že by ich odwátil alebo ich následky mohol odvrátiť
alebo prekonať, a v dósledku ktorých nemohol nájomca Predmet nájmu používať na

poťnohospodarske úěely alebo nemohol dosia}rnuť žíadny qýnos v pdslušnom

kalendámom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dóvodov úátky z Predmetu

nájmu klesli pod polovicu bežrého qýnosu, má nájomca právo na primeranú zťavu

z nájomného.Náhady a pdspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti

s mimoriadnymi okolnosťami sa pripoěítajú k užitkom zprenajatého pozemku.

Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiadny qýnos z dóvodu, že v dósledku podstatnej aneny
hospodarskych pomerovo ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne zvýšili naklady na

získavanie úžitkov z Predmetu nájmu alebo sa podstatne anižila ích hodnota, alebo ak

ztychto dóvodov klesne qýnos nájomcu pod polovicu obvyklého qýnosu, má právo na

))

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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odpustenie alebo primeranú zíavu z nájomného obdobne ako v pdpade tohto práva pre

mimoriadne okolnosti (ods. 2.5. tohto článku).

2.7. Nájomca má právo požadovať primerané zníženíe nájomného, ak opatreniami podťa

osobitého predpisu alebo činnosťou iného v súlade s ním bolo st'ažené alebo obmedzené

užívanie Predmetu nájmu, alebo bolazniženáinteruitajeho využitia. Ak ide len o dočasné

vplyvy, nájomca má právo na primeranú zíavl z nájomného, ak výnos z Predmetu nájmu

klesol pod polovicu bežného qinosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo

iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom

z prenajatého pozemku.

3.2.

čHnok III
Donl NÁ.ruu

Táto zmluva sa uzatxára na dobu určitú - na obdobie 10 rokov od vzniku nájomného

pomeru. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný pomer vzniká odo dňa 01.01.202l atwá
do 31.12.2030.

Ak nájomca riadne a včas plní svoje záv'ázky zo zmlvvy, má právo na prednostné uzawetie

novej nájomnej zmluvy na Predmet nájmu zané$omné v obvyklej výške.

Zm|uvné strany sa dohodli, že nájomný vďah podťa tejto zmluvy sa nekoněí, ak poěas

nájomného vďahu budú ukončené pozemkové úpravy a zápisom nových stavov sa

v katastrálnom územi, v ktorom sa nachéÁza Predmet nájmu, zmení jeho identiťrkácia.

Zmluvné strany dodatkom k zmluve upravia identifikáciu parciel, listov vlastníctva, druhu

pozemku a pod. podťa nového stavu. Ak dójde v dósledku pozemkoqých úprav k zrnene

vYmery Predmetu nájmu, dodatkom sa adekvátnym spósobom upraví aj výška nájomného.

čHnok IV
PnÁv^q. A PovnINosTI ZMLwNÝcH §rnÁx

Prenajímateť je povinný odovzdať Predmet nájmu nájomcovi v stave spósobilom na

dohovorené užívanie. Nájomca vyhlasuje, že stav Predmetu nájmu mu je znétmy, keďže ho

ako nájomcaužíval.

Nájomca je oprávnený vžívať Predmetu nájmu obvyklým spósobom v súlade

s dohodnuqým účelom, najmá je oprávnený Predmet nájmu obhospodarovať, využívať ho

na polhohospodarsku výrobu abtať z Predmetu nájmu aj užitky.

Obvyklé nráklady pri bežnom tůívaní Predmetu nájmu spojené s jeho udržiavaním v stave

spósobilom na dosiahnutie úěelu nájmu znášanájomca.

Nájomca je povinný vykonávať pravidelnú úhradu nájomného v zmysle članku II tejto

zmluvy riadne a včas.

Prenajímateí saz,aváz1,1je zabezpeéiť nájomcovi riadny a nerušen;ý výkon nájomného ptáva
po celú dobu nájomného vzt'ahu.

3.1.

J.J.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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4.6. Prenajímateť vyhlasuje, že Predmet nájmu nemá žiadne právne vady a Že na Predmete

nájmu neviaznu žiadne právatretích osób. Prenajímateť zaroveň vyhlasuje, že k Predmetu

nájmu nie je uzatxorená žiadna nájomná ani iná zmluvao na zéů<Iade ktorej by sa tretie

osoby mohli domáhať lživania Predmefu nájmu alebo iných práv knemu. Prenajímateť

taktiež vyhlasuje, že s Predmetom nájmu je oprávnený nakladať bez obmedzenia aje

oprávnený ho prenajať.

4.7. Ak nájomca móže Predmet nájmu lňívať obmedzene len pretoo Že prenajímateť neplní

svoje povinnosti zo zm|uvy alebo zo zál<ona, má nájomca nárok na pomernú ztavu

z nájomného. Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiať pre vady Predmetu nájmu,

ktoré nespósobil, nemohol Predmet nájmu užívať dohodnutým spósobom.

4.8. Ak nájomca vynaIožil nevyhnutné naklady na udržiavanie Predmetu nájmu v stave

spósobilom na riadne poťnohospodarske využitie, ak nejde o obvyklé naklady pri užívaní
predmetu nájmu alebo ak vynaložil účelné naklady na rozínnoženie alebo na zqiŠenie

hodnoty úžitkov z Predmetu nájmu v rámci bežrého hospodárenia, alebo na zqýŠenie

qýkonnosti Predmetu nájmu, so súhlasom prenajímateťa, alebo v rámci opatrení

schválených príslušným orgánom štátnej správy a dohodnutý čas nájmu sa skonČÍ Pred

uplynutím ěasu návratnosti výdavkov vynaložených na talcý účel, a nájomca ich preto

nemóže aůitkovať, má právo na primerané ptedÍženie času nájmu alebo na primeranú

náhradu.

4,g. Prenajímateí dáva nájomcovi súhlas k odstráneniu porastov (kríky, náletové dreviny

a pod.) braniacich v riadnom uživaní a obhospodarovaní pozemkov.

4.10. Nájomcam}ževykonať zrnenu druhu pozemku na iný druh poťnohospodárskeho pozemku

alebo inú znenu na pozemku len s predchádzajicimpísomným súhlasom prenajímatel'a.

4.11. Prenajímateť sa zaváaýe bez áytočného odkladu oznámiť nájomcovi kaŽdú znenu

vlastníckych pomerov k Predmetu nájmu. Novému vlastníkovi je povinný oznétmiť, že

vstupuje do práv a povinností prenajímatel'a podťa tejto zmluvy.

4.t2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomcapodá náwh do katastra nehnuteťností na vykonanie

zápisu o nájomných právach podťa tejto zmluvy. Prenajímateť splnomocňuje nájomcu na

všetky právne úkony súvisiace s vykonaním tohto zápisu.

4.13. Prenajímateť je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, Či

náj omca lživ aPredmet nájmu dohodnufým spósobom.

4.14. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu.

čUnok V
SroNčnNIE NÁJMu

Nájom sa skoněí ;

a) uplynutím doby dojednanej v č1. il. ods. 3.1. tejto zmluvy,

b) písomnou dohodou zmluvných strán.

Prenajímateť aj nájomca sú oprávnení odstupiť od tejto zmluvy, ak nastanú dóvody

uvedené v ustanovení § 679 Oběianskeho zákonníka.

5.1.

5)
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Prlloha ě.í k zmluve ě.: 0000í

Stipis prenajatých nehnutelností k náiomnej zmIuve

obec Bohdanovce , Bohdanovce 142,044 í6 Bohdanovce (ident.č:00323985)

rrýpls PoZEMKoV:
cLV

(PKV)
EKN cKN Výmera

zLV
Podiel Výmera

podielu v m2
Vydaná

plocha m
Druh pozemku KU

853 129l2 3282i 1l,| 32827,oc 0,00 Irvalé tráVne porasty 30HDANovcE

B53 30-193 881 56 1l1 88156,00 0,00 írvalé trávne porasty BOHDANOVCE

853 211 1 083 111 1083,00 0,0c 0rná póda BOHDANOVCE

)Ió 30_1 94 69959 59903/69959 69903,00 0,0c Orná póda BOHDANOVCE

19{969,00 0,0c

REKAP|T|JLÁCh za druh pozemku :

pozemku

ia"ne porasty

v
1

póda

REKAP|TULÁCh za katastráIne územie:


