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Vec
Žiadost'ozverejnenieinformácieo povinnostizverejnit'ýškunájomného,ktorávyplývazo
zákona č.504/2003Z.z. , kedy pn.ýkát sa údajeza rok 2018musiadoručit'naokesné
uradydo 31.1,2019.
Podťa$ 14 ods. 3 zákonaNR sR č.504/2003Z.z. o nájmepolJnohospodárskych
pozemkov,poťnohospodiírskeho
podnikua lesnýchpozemkova o anene niektorýchzákonov
platnom
v
znení:,,Náiomca ie povinnýviesťa uchovávat,
evidenciuo dohodnutom
a
zaplatenomruijomnomza pozemlcypodl|akatastrálnychtlzemík 3] . decembrua údajea
informácie z tejtoeýidencieposlqtnúťol{resnému
úradukaždoroěnedo 3 ] ' ianuára
nasleduiúceho
roku',,
Žiadame Vás teda o zverejnenie tejto informácie v obecnom rozh|ase, na
informačnejtabuli a na internetovejstránke obce:'' žekaždýnájomca,tj. každýkto užíva
poťnohospodiírsku
pódu na zíLk|ade
nájomnejzmluvy alebonájomného
vďahu má povinnosť
do 31.l.2019posk}tnúť
sumárneúdajez evidencienájomného
za rok 2018 v tabulikovej
formev listinne.ipodobealebo elektronickeipodobeza každé
katastralneúzemienaformulári
uvedenomv príloheč 3 k VyhláškeMPRV SR č.1.|2120|8.Tentoformuliírnájduna strifurke
Ministerstvapódohospodarstva:
/index.php?navlD=22&navlD2:22
htto://www.mpsr.sk
&slD:23&id: 13758*
Je to nová povinnost' podťaákona 50412003,
kedy prvýkát sa údajeza rok 2018
na okesnéúradvdo 3r.1.20r9.
musiadoručiť
použité
Údaje z formularovbudúnrísledne
na stalovenieobvyklejryšky nájomného
prekaždé
postupom
podl'a
katastnílne
územiev SR
$5 vyhláškyMPRV sR |72120|8
v spojenís $1 ods.3zikona 504/2003:
Telefón
+42tt96t 34 2052

Fax
E-mail
Internel
+4211961
34 2009 marcela.mlcuchova@minv.sk www mlnv sk

Zasiela sa:
obec Diakovce,obecný urad,Hlavná l,925 8l Diakovce
obecný uradDlM nad Vríhomč.225,D|hánadYéůlom927
05
obecný uradHájske' 951 33 Hájske 4l0
obecný urad,Hlavná 17,951 32 Homá Král'ová
obecnýúradNededě. 844'925 85 Neded
obecný úradVlčanyč'944'925 84 Vlčany
MestskýúradŠal'a,NámestieSv. Trojice7,927|5 ša|'a
obecný úradSelice,925 72 Selice
obec Tešedíkovo,
obecný urad,Žihá'recká860,92582 TeŠedíkovo
obec Tmovec nad Váhom, 925 J| Tmovecnad Vahom,587
obec Žiharecč,.599,92583Ž1hár:ec
obec Močenok,obecný úradMočenok, Sv. Gorazda629182'95|3| Močenok
obecný úradKráťová nad Viíhomč.7 | ' 925 9| Král'ová nad Vríhom

Telefón
+421196134 2052

Fax
E-mail
Intcmet
+42|196|34 2009 maÍcela
mlcUchova@minv.sk

poťnohospoůirskej
pÓdy pri prevádzlrovaní
,,obvyklou ýškou nójomné|loza užívanie
podniku (ďalej len ,' obvyHti ujškanájomného.,)
sa na účelytohtozóIconarozumie údajo
výšlee
nájomnéhoza 1 ha poťnohospo&Írskej
pódy, hoý každoroěnek 30.júnuza
predchtidzajúcirok nerejňuje príslušnýolo.esnýúradpre každé
]utastólne územiez údajov'
koré zistíz evidenciedohodnutéhoa zaplatenéhonójomnéhopodťa{ 14 ods. 3 ako
priemernúýšfu nójomnéhoza užívanie
poťnohospodárskej
pódy pri prevódzkovaní
podniku."

Sumri'Lr.ne
údajez evidencienájomného
za kalendámyrok móžunájomcoviazasielat'v
tabulkovej forme v listinnei podobena adresu:

oKREsNÝ Únao Šara
PoZEMKovÝA LESNÝoDBoR
H|avná2ll' 9270l Šďa

alebo v elektronickejpodobena adresu:
marcela.mlcuchova@minv.sk
zA
každé katastrálne územie na
formulári
uvedenom v prílohe
(http://www.mpsr.sk/index.php?navlD:22&navlD2=22&slD:23&id=l
3758)

Ďakujem za spoluprácu.
S pozdravom

Ing' JanaPereczová
vedúcaodboru

Tclefón
42|19ó| A2o52

Fax
E.mril
+421196134 20cB marc.la.mlcuchov!@minv.sk

lntemrt
www.minv,sk

