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Dodatok č. 1  
k Nájomnej zmluve č. 237/2015 

 
uzatvorený podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a podľa § 663 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Prenajímateľ:  

meno a priezvisko: Obec Trstín 

IČO: 313122 

bydlisko: Trstín 95, 919 05 Trstín 

číslo bankového účtu / IBAN: SK43 0200 0000 0000 0852 4212, BIC: SUBASKBX 

telefón: 033/5589262; 033/5589123 

e-mail: outrstin@slovanet.sk 

 
(ďalej len „prenajímateľ“) 
 
Nájomca: 

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín, IČO: 00596990 

sídlo: s.č. 455, 919 05 Trstín 

zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Dr, vložka č. 133/T 

konajúci: Ing. Anna Slobodová, predseda predstavenstva  

Ján Nádaský, podpredseda predstavenstva  

číslo bankového účtu / IBAN: SK43 0200 0000 0000 0881 5212 

telefón: 0903/413 744 

e-mail: ppdtrstin@agroevidencia.sk 

(ďalej len „nájomca“) 
 
 

Článok I. 
 
Prenajímateľ a nájomca uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Nájomná zmluva č. 
237/2015 zo dňa 4.12.2014 (ďalej ako „Nájomná zmluva“), uzatvorená medzi prenajímateľom 
a nájomcom, a to z dôvodu zámeru prenajímateľa realizovať cyklochodník Majdánske – Dobrá Voda 
na niektorých pozemkoch, ktoré tvoria súčasť predmetu nájomnej zmluvy. 
 

Článok II. 
 
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že článok I. Nájomnej zmluvy – Predmet nájmu, sa mení 

a znie nasledovne:  
 

Predmetom nájmu podľa tejto nájomnej zmluvy je nájom poľnohospodárskych pozemkov 
v katastrálnom území Trstín, špecifikovaných v prílohe č. 1 (ďalej len „Predmet nájmu“), ktorá tvorí 
nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Pozemky tvoriace Predmet nájmu sú vo výlučnom vlastníctve 
prenajímateľa. 
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2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že článok III. bod 3.1/ Nájomnej zmluvy – Doba nájmu, 
skončenie nájmu, sa mení a znie nasledovne:  

 
3.1/  Táto nájomná zmluva sa v súlade s ustanovením § 8 zák. č. 504/2003 Z.z., uzatvára na dobu 

určitú do 31.12.2029. 
  
3. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že článok IV. Nájomnej zmluvy – Dohoda o výške nájomného 

a spôsobe platenia, sa mení a znie nasledovne:  
 

4.1/  Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na ročnom nájomnom za celý Predmet nájmu takto: 
 

a) Ročná nájomné za predmet nájmu bolo dohodou zmluvných strán stanovené vo výške 60 
EUR/ 1 ha; spolu ročné nájomné za celú plochu prenajatých pozemkov je 1.097,98.EUR. 

b) Ročné nájomné za predmet nájmu za dobu nájmu od 01.01.2025 bolo dohodou zmluvných 
strán stanovené vo výške 100 EUR/1 ha; spolu ročné nájomné za celú plochu prenajatých 
pozemkov je 1.829,97 EUR. 
 

4.2/ Ročné nájomné je určené ako súčin „Výmery pre výpočet nájomného“, „Podielu“ a „Sadzby“ 
tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa za Výmeru pre 
výpočet nájomného považuje výmera pozemkov, tvoriacich predmet nájmu, spôsobilá na 
poľnohospodársku výrobu a evidovaná v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch 
(LPIS) a za Podiel sa považuje spoluvlastnícky podiel prenajímateľa k pozemkom tvoriacim 
predmet nájmu podľa súboru popisných informácii katastra nehnuteľností (listu vlastníctva). 

 
4.3/ Nájomné je splatné ročne k 1.10. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa 

nájomné platí. Nájomca je povinný uhradiť nájomné bezhotovostným prevodom na bankový 
účet prenajímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Ak bankový účet prenajímateľa v zmluve 
nie je uvedený, nájomca je povinný uhradiť nájomné poštovou poukážkou na adresu 
prenajímateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V takomto prípade je nájomca oprávnený znížiť 
nájomné o sumu poštovného. 

 
4. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve sa nahrádza novou 

Prílohou č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku. 
 

Článok III. 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pozemky parc. č. 2208/2, 2220/2, 2221/2, 2222/2 (časť o výmere 
874 m²), 2223/2 a 2223/4, ktoré boli týmto dodatkom vyňaté z predmetu nájmu, sa prenajímateľ 
zaväzuje vytýčiť v teréne do 31.12.2020 a prizvať nájomcu na vytýčenie hraníc pozemkov. Náklady 
na vytýčenie pozemkov v teréne znáša prenajímateľ. 

2. Nájomca sa zaväzuje odovzdať pozemky podľa bodu 1 tohto článku zmluvy prenajímateľovi v 
lehote do 31.12.2020. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k realizácii cyklochodníka alebo dôjde 
k ukončeniu prevádzky cyklochodníka, prenajímateľ je povinný prednostne uzavrieť s nájomcom 
novú nájomnú zmluvu k pozemkom podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, ktoré boli týmto dodatkom 
vyňaté z nájomnej zmluvy. 

4. Prenajímateľ sa zaväzuje pri realizácii a prevádzkovaní cyklochodníka postupovať tak, aby nedošlo 
k vzniku škody na poľnohospodárskych pozemkoch a poľnohospodárskych porastoch a plodinách.  

5. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené  
v platnosti. 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 01.01.2021.  
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku, že tento dodatok vyjadruje ich 
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Trstíne, dňa  _________________________
  
 
 
 
 
 
Obec Trstín  
  

 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín  
Ing. Anna Slobodová, predseda 
predstavenstva  
 
 
 
 
 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín  
Ján Nádaský, podpredseda predstavenstva  

 
 
 
Príloha č. 1: 
Špecifikácia predmetu nájmu – zoznam pozemkov 


