Otázka:
Pekný deň prajem chcel by som sa informovať. Plánujem založiť SHR Mladý farmár, avšak nemám pôdu
ktorý by som obrábal , preto sa chcem informovať či je možné si od pozemkového fondu nejakú pôdu
prenajať? Som z mesta Trstená 028 01 , Žilinský kraj, katastralné územie Trstená. ďakujem za skorú
odpoveď .

Odpoveď:
Slovenský pozemkový fond /ďalej len "SPF"/ prenajíma nehnuteľnosti
na poľnohospodárske účely podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a
nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja,
zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov,
na iné ako poľnohospodárske účely podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. /Cena nájmu sa odvíja v závislosti
od účelu nájmu, bližšie informácie získate na príslušnom regionálnom odbore./
Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne:
a)
ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou 2,20 % z hodnoty
poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva) pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných plochách a
ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov,
b)
ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch
v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 % z hodnoty
poľnohospodárskej pôdy (stanovenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky Výskumným ústavom ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva).
Odporúčame Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor, kontakt nájdete na web
stránke SPF, www.pozfond.sk.
Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi k prenájmu žiadaného pozemku.
RO je príslušný na riešenie danej veci, až kým sú zdokumentované všetky podklady.
Informácie a samotné postupové kroky týkajúce sa mladého poľnohospodára sú uvedené:
www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar

