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VYPLÁCANIE PODIELOV A NÁJOMNÉHO PRE SPF 

 

 

 

O vyplácaní podielu na zisku a majetku pre Slovenský pozemkový fond (ďalej aj ako „Fond“ a 

„SPF“) alebo nájomného pre SPF pojednávajú v rámci zákona o pozemkových spoločenstvách 

nasledujúce ustanovenia: 

 

• § 10 ods. 3 

Fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20. 

o Z § 20 ods. 1 vyplýva, že: 

▪ Podiel na zisku a majetku na rozdelenie pre SPF sa určuje podľa „veľkosti podielu, 

ktorý spravuje“, čiže klasicky ako v prípade o člena spoločenstva, ktorého nespravuje 

SPF (bežný vlastník). 

o S ohľadom na druhú vetu § 12 ods. 2 sa podiely na spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti spravované SPF uzatvára nájomná zmluva. 

o Preveruje sa význam: § 10 ods. 3 uvádza „podiel na nájomnom“.  

o Preveruje sa vzťah ustanovenia o prijímaní podielu na nájomnom/nájomného 

podľa § 10 ods. 3 a § 20: V § 20 sa nenachádza ustanovenie, ktoré by sa vzťahovalo na 

pravidlá prijímania „podielu na nájomnom“ alebo nájomného. Ustanovenia § 20 sa 

svojimi formuláciami vymedzujú len na vyplácanie podielov na zisku a majetku.  

 

• § 12 ods. 2 druhá veta 

Spoločenstvo užíva podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorá nie je 

spoločnou nehnuteľnosťou a ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo správca, na 

základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s fondom alebo správcom na dobu spoločného 

obhospodarovania. 

o Preveruje sa definícia doby spoločného obhospodarovania a jej vplyv na nájomný 

vzťah: Za dobu spoločného obhospodarovania sa považuje obdobie, počas ktorého sú 

tieto nehnuteľnosti spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami. Zákon sa ale 

nepriamo odvoláva na ustanovenia zákona č. 504/2003 Z. z., pričom dobu spoločného 

obhospodarovania a jej vplyv na čas nájmu podľa zákona č. 504/2003 Z. z. explicitne 

nedefinuje. 

 

• § 20 ods. 1



 

Podiel […] na zisku a majetku na rozdelenie […] sa určí podľa pomeru účasti […] na výkone 

práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia 

nevyplýva niečo iné. 

o V prípade, ak sa bude podiel na zisku a majetku na rozdelenie určovať spôsobom, ktorý 

sa určí v zmluve o spoločenstve, stanovách alebo v rozhodnutí zhromaždenia, a ktorý 

bude iný, ako spôsob vyplácania podielov podľa pomeru účasti na výkone práv 

a povinností – teda v závislosti od veľkosti majetkového podielu na nehnuteľnostiach – 

tak odporúčame brať ohľad na to, aby nikomu nevznikla krivda, ak sa bude rozdeľovať 

inak, ako podľa veľkosti majetkového podielu členov – prinajmenšom na to členov 

upozorniť a aby s tým otvorene súhlasili. 

§ 20 ods. 2 

Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) 

povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu a správcovi. 

o  Postupovať podobne ako v prípade poslednej vety § 14 ods. 2. 

§ 20 ods. 3 

Podiel [...] fondu a správcu na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom, ktorý určil […] fond 

a správca, ktorý je uvedený v zozname členov alebo ktorý vyplýva zo zmluvy o spoločenstve 

alebo rozhodnutia zhromaždenia. 

o SPF si pri orgáne spoločenstva, ktorý je zodpovedný za vyplácanie podielov na zisku 

a majetku, nahlási, akým spôsobom (napr. na b. ú.) mu má byť uhrádzaný podiel na zisku 

a majetku. Ak to nie je určené takto, tak to bude spôsobom určeným v zmluve 

o spoločenstve. Ak to nebude určené ani v zmluve o spoločenstve tak spôsobom 

uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia.  
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