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Vec:  Informácia pre členov združenia o užívaní pozemkov fondu. 

 

   Na základe zmeny zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. v súlade s § 10, odst.3. 

zákona, fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti sám užívať, ale 

ich na účely podnikania podľa § 19 prenajíma spoločenstvu alebo za rovnakých podmienok 

nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť. 

   Vzhľadom na uvedené skutočnosti  je potrebné, aby združenia, nájomníci,  predložili na Slovenský 

pozemkový fond  za účelom vypracovania nájomnej zmluvy  na podiely v správe alebo nakladaní SPF, 

ktoré sú súčasťou spoločenstva v zmysle § 2 odst. 1 citovaného zákona nasledovné doklady:  

 

1. Aktuálny doklad o registrácii pozemkového spoločenstva na príslušnom Okresnom úrade / 

predtým Lesnom úrade /.  Stačí kópia listu, ktorým Vás v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. úrad 

preregistroval a odkedy / dátum / , ak ste medzičasom nezmenili údaje na úrade. 

 

2. Kópiu Plánu starostlivosti o les / PSL, po starom LHP / hlavne jeho tzv. sumárnu tabuľku k výpočtu 

nájmu na lesných pozemkoch / ak ste  registrovaní podľa § 2 ods. 1 písm. d, predložte iba tie údaje, 

ktoré sa týkajú spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti – spracované a potvrdené Vašim OLH /. 

 

3. Kópie nájomných zmlúv s užívateľmi pozemkov, ktorým ste pozemky, či už lesné, alebo 

poľnohospodárske, ako pozemkové spoločenstvo prenajali tak, aby z nich bolo jasné ktoré k.ú. 

a ktoré parcely , aké výmery  ste jednotlivým užívateľom prenajali a za akú cenu, na aký účel a na akú 

dobu. Pozemky, ktoré ste prenajali užívate samostatne ako pozemkové spoločenstvo. 

 

4. Kópie dokladov o pridelení IČO, DIČ, adresu sídla spoločenstva a adresu na doručovanie / ak sa líši 

od adresy sídla spoločenstva / na ktorú Vám bude SPF posielať poštu, prípadne neskôr faktúry, číslo 

účtu v tvare IBAN, menovať banku, kto bude podpisovať zmluvu menovite / 2 podpisujúci / predseda 

spoločenstva a ešte druhé meno. 

5. Platnú zmluvu o založení pozemkového spoločenstva a stanovy ak ste ich schválili. 

 

Čo sa týka uzatvárania nájomných zmlúv pre pozemkové spoločenstvá bude ich vypracovávať lesník 

fondu. 

 

Kontakty : Ing. Jarmila Olajcová 

 

Adresa: Slovenský pozemkový fond 

               Nám. SNP č. 50 

               960 01 Zvolen 

 



E-mail adresa: olajcova@pozfond.sk 

telefón číslo : 045/2941723, 0918 875 434 

 

 Doklady môžete poslať aj preskenované mailom. Po ich doložení SPF pripraví návrh nájomnej zmluvy 

a dohodne s Vami ďalší postup. 

 

Informácia je spracovaná na základe podkladov Ing. Jarmili Olajcovej. 

 

JUDr. Peter Čiampor 

Predseda združenia 
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