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podľa rozdeľovníka


Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. M. Mlčúchová/0961 34 2052


Šaľa
10. 01. 2019

Vec
Žiadosť o zverejnenie informácie o povinnosti zverejniť výšku nájomného, ktorá vyplýva zo
zákona č. 504/2003 Z.z. , kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné
úrady do 31.1.2019.
__________________________________________________________________________
Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a
zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a
informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára
nasledujúceho roku.“
Žiadame Vás teda o zverejnenie tejto informácie v obecnom rozhlase, na
informačnej tabuli a na internetovej stránke obce: „ že každý nájomca, t.j. každý kto užíva
poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo nájomného vzťahu má povinnosť
do 31.1.2019 poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej
forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári
uvedenom v prílohe č. 3 k Vyhláške MPRV SR č. 172/2018. Tento formulár nájdu na stránke
Ministerstva pôdohospodárstva:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758“
Je to nová povinnosť podľa zákona 504/2003, kedy prvýkrát sa údaje za rok 2018
musia doručiť na okresné úrady do 31.1.2019.
Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného
pre každé katastrálne územie v SR postupom podľa §5 vyhlášky MPRV SR 172/2018
v spojení s §1 ods.3 zákona 504/2003:
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„Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku
(ďalej len „obvyklá výška nájomného“) sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške
nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci
rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z
evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku
nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.“

Sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok môžu nájomcovia zasielať v
tabuľkovej forme v listinnej podobe na adresu:
OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
alebo v elektronickej podobe na adresu:
marcela.mlcuchova@minv.sk
za
každé
katastrálne
územie
na
formulári
uvedenom
v prílohe
(http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758)

č.3

Ďakujem za spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Jana Pereczová
vedúca odboru
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Zasiela sa:
Obec Diakovce, Obecný úrad, Hlavná 1, 925 81 Diakovce
Obecný úrad Dlhá nad Váhom č. 225, Dlhá nad Váhom 927 05
Obecný úrad Hájske, 951 33 Hájske 410
Obecný úrad, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová
Obecný úrad Neded č. 844, 925 85 Neded
Obecný úrad Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany
Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Obecný úrad Selice, 925 72 Selice
Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom, 587
Obec Žihárec č. 599, 92583 Žihárec
Obec Močenok, Obecný úrad Močenok , Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Obecný úrad Kráľová nad Váhom č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom

Telefón
+421/961 34 2052

Fax
E-mail
+421/961 34 2009 marcela.mlcuchova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

