VZOR žiadosti o prenájom, ak je žiadateľom mladý
poľnohospodár, malý podnik, mikropodnik

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava

Vec: Žiadosť o prenájom pozemkov
Žiadateľ: (typ žiadosti označte krížikom)
mladý poľnohospodár

Meno a priezvisko / obchodné
meno

malý podnik

Adresa / sídlo

mikropodnik

IČO

Žiadam Slovenský pozemkový fond o prenájom pozemkov podľa § 2a 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
a vyhlasujem, že na prenajatých pozemkoch budem vykonávať poľnohospodársku činnosť:
(Typ podmienky označte ✓)
a) špeciálnej rastlinnej výroby
obhospodarovanie prenajatého pozemku, na ktorom je vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,
založenie vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice na prenajatom pozemku a jeho následné
obhospodarovanie,
pestovanie špeciálnych plodín na výmere najmenej 50 % prenajatého pozemku;, špeciálnymi
plodinami sú zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová
rastlina, mak, ľan, konopa, alebo pseudocereália (láskavec, pohánka, proso),
a/alebo
živočíšnej výroby tak, aby zaťaženosť prenajatého pozemku neklesla počas celej doby
b) 
nájmu pod 0,4 veľkej dobytčej jednotky na hektár.
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Žiadosť o prenájom pozemkov
Okres

Katastrálne územie

Výmera v [ha]

Súčasné pozemky vo vlastníctve žiadateľa:
Katastrálne
územie

List
vlastníctva

Parcelné číslo
pozemku (uviesť
register C alebo E

Celková
výmera
parcely v
[ha]

Podiel
parcely vo
vlastníctve
žiadateľa

Celková
výmera parcely
vo vlastníctve
žiadateľa v [ha]

Spolu:
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Súčasné pozemky v nájme žiadateľa:
Katastrálne
územie

List
vlastníctva

Parcelné číslo
pozemku (uviesť
register C alebo E

Celková
výmera
parcely v
[ha]

Podiel
parcely vo
vlastníctve
žiadateľa

Celková
výmera parcely
vo vlastníctve
žiadateľa v [ha]

Spolu:
Na prenajatých pozemkoch budem vykonávať poľnohospodársku činnosť:
(uviesť konkrétne účel nájmu podľa podnikateľského zámeru žiadateľa)
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Prílohy:
1. rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, vydané
–p
 odľa podopatrenia 6.1: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov“ podľa osobitného predpisu – dokladá sa ak je žiadateľom mladý
poľnohospodár,
–p
 odľa podopatrenia 6.3: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých
poľnohospodárskych podnikov“ podľa osobitného predpisu – dokladá sa ak je žiadateľom
poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku
2. list vlastníctva na pozemky vo vlastníctve žiadateľa - na účely podania žiadosti postačuje
aktuálny list vlastníctva z web stránky katastrálneho úradu (www.katasterportal.sk),
3. kópia nájomnej zmluvy uzatvorená medzi žiadateľom a vlastníkom pozemku na preukázanie
nájmu pozemkov,
4. výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie súkromne hospodáriaceho
roľníka - na účely podania žiadosti postačuje kópia, na účely vypracovania nájomnej zmluvy
bude potrebné doložiť originál alebo overenú kópiu, výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace

V .............................................. dňa ...............................

podpis žiadateľa
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