
Nájomcom poľnohospodárskych pozemkov vznikli nové povinnosti. Tie si musia 

splniť do konca mesiaca. 

„Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom 

za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto 

evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku. 

Ide o novú povinnosť, kedy sa prvýkrát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné 

úrady do 31.1.2019,“ pripomenul Michal Feik z tlačového oddelenia Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Nájomcovia pôdy tak musia do konca tohto mesiaca okresným úradom doručiť informácie 

zo svojej evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za minulý rok, teda rok 

2018. Tieto údaje musia poskytnúť za každé katastrálne územie. Urobiť tak môžu buď 

v listinnej podobe priamo na úradoch, alebo aj elektronicky. Na základe poskytnutých 

údajov bude možné určiť obvyklú výšku nájomného za poľnohospodársku pôdu. Vypočíta 

sa z priemerného nájomného na jeden hektár pôdy. Výhrady k administratívnej 

náročnosti zatiaľ nie sú „Evidencia dohodnutého a zaplateného nájomného pri 

poľnohospodárskej pôde sa bude členiť na ornú pôdu, trvalé trávne porasty 

a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastmi. Posledná kategória trvalých porastov 

zahŕňa napr. chmeľnice, vinice, ovocné sady, škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné 

dreviny, porasty špargle a porasty drobného ovocia,“ uviedol rezort. 

Povinnosť viesť evidenciu existovala v zákone už v minulosti, do minulého roka však 

neexistovala vyhláška, ktorá by upravovala podrobnosti. Tá vstúpila do platnosti vlani 

v lete. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v rámci nej presadila viacero 

pripomienok. Výhrady mala napríklad aj k spôsobu výpočtu obvyklej výšky nájomného. 

Na jej podnet sa preto úradom musia predkladať aj výmery, na ktoré sa nájomné 

vzťahuje, nielen samostatné sumy zaplateného nájomného. Komora totiž argumentovala 

aj možným zneužitím nedostatkov, ktoré podľa nej vyhláška mala. 



„Nateraz nám žiadny člen neavizoval výhrady smerujúce napríklad k nadmernej 

administratívnej náročnosti. Neevidujeme žiadne problémy,“ uviedla hovorkyňa SPPK 

Jana Holéciová. 

Nájomcovia musia údaje poskytovať okresným úradom v tabuľkovej forme. Formulár 

možno nájsť aj na internetovej stránke agrorezortu. 

„Návrh sme konzultovali s jedným z poskytovateľov geografických informačných modulov 

ktorý uviedol, že v rámci jeho systému budú mať zákazníci možnosť na základe svojich 

existujúcich elektronických evidencií nájomných zmlúv generovať prílohy v zmysle návrhu 

vyhlášky. Prechod na novú evidenciu by pre nich mal znamenať iba minimálnu 

administratívnu náročnosť. Takže tí nájomcovia, ktorí využívajú konkrétny informačný 

modul Skeagis určený na vedenie evidencie, by nemali mať problém s plnením 

povinnosti,“ dodala Jana Holéciová z SPPK. 
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