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Z Á  K O N

z 24. ok tób ra 2003

o na vrá te ní vlast níc tva k po zem kom a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach

na uspo ria da nie vlast níc tva k po zem kom
v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

§ 1

Ten to zá kon upra vu je na vrá te nie vlast níc tva k po -
zem kom, kto ré ne bo lo vy da né pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.1) Vlast níc ke prá vo sa vra cia k po zem kom, kto ré tvo -
ria
a) po ¾no hos po dár sky pôd ny fond ale bo do ne ho pat -

ria,2)
b) les ný pôd ny fond.3)

§ 2

(1) Prá vo na na vrá te nie vlast níc tva k po zem ku pod ¾a
toh to zá ko na môže uplat ni� opráv ne ná oso ba, kto rá je
ob ča nom Slo ven skej re pub li ky s tr va lým po by tom na
jej úze mí a kto rej po ze mok pre šiel na štát ale bo na inú
práv nic kú oso bu v období od 25. feb ru ára 1948 do
1. ja nu ára 1990 (ïa lej len „roz ho du jú ce ob do bie“) spô -
so bom uve de ným v usta no ve ní § 3.

(2) Ak oso ba, kto rej vlast níc tvo k po zem ku pre šlo
v roz ho du jú com ob do bí do vlast níc tva štá tu ale bo inej
práv nic kej oso by v prí pa doch uve de ných v usta no ve ní
§ 3, zo mre la pred uply nu tím le ho ty uve de nej v usta no -
ve ní § 5 ale bo ak bola pred uply nu tím tej to le ho ty vy -
hlá se ná za mŕt vu, sú opráv ne ný mi oso ba mi štát ni ob -
ča nia Slo ven skej re pub li ky, fy zic ké oso by v tom to
po ra dí:
a) de dič zo zá ve tu, kto rý bol pred lo že ný v ko na ní o de -

dič stve, kto rý na do bu dol celé de dič stvo,
b) de dič zo zá ve tu, kto rý na do bu dol de dič stvo, ale len

v mie re zod po ve da jú cej jeho de dič ské mu po dielu; to 
ne pla tí, ak de di čo vi pod ¾a zá ve tu pri pad li len jed -
not li vé veci ale bo prá va; ak bol de dič zá ve tom usta -
no ve ný len k ur či tej čas ti po zem ku, na kto rú sa

vz�a hu je po vin nos� vy da nia, je opráv ne ný len k tej to 
čas ti po zem ku,

c) de ti a man žel oso by uve de nej v od se ku 1, vše tci rov -
ným die lom; ak die �a zo mre lo pred uply nu tím le ho -
ty uve de nej v usta no ve ní § 5, sú na jeho mies te
opráv ne ný mi oso ba mi jeho deti, a ak nie ktoré z nich 
zo mre lo, jeho deti,

d) ro di čia oso by uve de nej v od se ku 1,
e) sú ro den ci oso by uve de nej v od se ku 1, a ak nie ktorý

z nich zo mrel, sú na jeho mies te opráv ne ný mi
osobami jeho deti.

(3) V prí pa doch uve de ných v usta no ve ní § 3 ods. 1
písm. j) sú opráv ne ný mi oso ba mi aj oso by tam uve de -
né; usta no ve nia od se ku 2 písm. c) až e) pla tia ob dob ne.

§ 3

(1) Opráv ne ným oso bám sa na vrá ti vlast níc tvo k po -
zem ku, kto rý pre šiel na štát ale bo na inú práv nic kú
oso bu v dô sled ku
a) vý ro ku o pre pad nu tí ma jet ku, pre pad nu tí veci ale -

bo zha ba ní veci v trest nom ko na ní, prí pad ne v trest -
nom ko na ní správ nom pod ¾a skor ších pred pi sov, ak 
bol vý rok zru še ný pod ¾a oso bit ných pred pi sov,4)

b) od ňa tia bez ná hra dy po stu pom pod ¾a zá ko na
č. 142/1947 Zb. o re ví zii pr vej po zem ko vej re for my
ale bo pod ¾a zá ko na č. 46/1948 Zb. o no vej po zem -
ko vej re for me,

c) po stu pu pod ¾a § 453a Ob čian ske ho zá kon ní ka ale -
bo pod ¾a § 287a zá ko na č. 87/1950 Zb. o trest nom
ko na ní súd nom (Trest ný po ria dok) v zne ní zá ko na
č. 67/1952 Zb.,

d) od ňa tia bez ná hra dy po stu pom pod ¾a zá ko na Slo -
ven skej ná rod nej rady č. 81/1949 Zb. SNR o úpra ve
práv nych po me rov pa sien ko vé ho ma jet ku bý va lých
ur bár ni kov, kom po se so rá tov a po dob ných práv -
nych út va rov,

e) vy hlá se nia zmlu vy o po stú pe ní po h¾a dá vok pre prí -
pad vy s�a ho va nia (tzv. re nun ciač né vy hlá se nie),

f) toho, že ob čan zdr žia va jú ci sa v cu dzi ne ne hnu te¾ -
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1) Zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 37 až 39 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko -
vých úra doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov.

2) § 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Zá kon č. 61/1977 Zb. o le soch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Zá kon č. 119/1990 Zb. o súd nej re ha bi li tá cii v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

Zá kon č. 87/1991 Zb. o mi mo súd nych re ha bi li tá ciách v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



nos� za ne chal na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo
kto ré ho ma je tok pre šiel na štát pod ¾a zá ko na
č. 183/1950 Zb. o ma jet ku za ne cha nom na úze mí
Čes ko slo ven skej re pub li ky oso ba mi, kto ré op to va li
pre Zväz so viet skych so cia lis tic kých re pub lík a pre -
síd li li na jeho úze mie, 

g) zmlu vy o da ro va ní ne hnu te¾ nos ti uzav re tej dar com
v ties ni,

h) dra žob né ho ko na nia usku toč ne né ho na úhra du po -
h¾a dáv ky štá tu,

i) súd ne ho roz hod nu tia, kto rým sa vy hlá si la za ne -
plat nú zmlu va o pre vo de ma jet ku, kto rou ob čan
pred od cho dom do cu dzi ny pre vie dol vec na iné ho,
ak dô vo dom ne plat nos ti bolo opus te nie re pub li ky,
prí pad ne uzna nie ta kejto zmlu vy účast ník mi za ne -
plat nú; v ta kom prí pa de je opráv ne nou oso bou na -
do bú da te¾ pod ¾a uve de nej zmlu vy, a to aj ak táto
zmlu va ne na do bud la účin nos�,

j) kúp nej zmlu vy uzav re tej v ties ni za ná pad ne ne vý -
hod ných pod mie nok,

k) od miet nu tia de dič stva v de dič skom ko na ní uro -
beného v ties ni,

l) vy vlas tne nia za ná hra du, ak ne hnu te¾ nos� exis tu je
a ni kdy ne slú ži la na účel, na kto rý bola vy vlas tne ná,

m) vy vlas tne nia bez vy pla te nia ná hra dy,
n) zná rod ne nia vy ko na né ho v roz po re s vte dy plat ný mi 

pred pis mi ale bo bez vy pla te nia ná hra dy,
o) pre vza tia ne hnu te¾ nos ti bez práv ne ho dô vo du,
p) po li tic kej perzekúcie5) ale bo po stu pu po ru šu jú ce ho

vše obec ne uzná va né ¾ud ské prá va a slo bo dy,6) 
r) odo vzda nia do vlast níc tva druž stva pod ¾a oso bit -

ných pred pi sov,7)
s) pri ká za nia do uží va nia práv nic kej oso by na zá kla de

zá ko na č. 55/1947 Zb. o po mo ci ro¾ ní kom pri usku -
toč ňo va ní po ¾no hos po dár ske ho vý rob né ho plá nu
ale bo vlád ne ho na ria de nia č. 50/1955 Zb. o nie -
ktorých opat re niach na za bez pe če nie po ¾no hos po -
dár skej vý ro by,

t) pre vo du na štát spo loč ne uží va ných sin gu lár nych
le sov a les ných druž stiev, ak člen mi druž stva boli aj
fy zic ké oso by; na pre vza tie toh to ma jet ku sa po u ži jú 
oso bit né pred pi sy.8) 

(2) Ob dob ne sa po stu pu je aj v prí pa doch, keï fy zic kej 
oso be vzni kol nárok8) na vy ňa tie po zem kov z kon fiš ká -
cie pod ¾a oso bit ných pred pi sov.9) Za oso by, kto rým
vzni kol ná rok na vy ňa tie po zem kov z kon fiš ká cie pod ¾a
oso bit ných pred pi sov, tre ba po va žo va� aj ob ča nov Slo -

ven skej re pub li ky, kto rí majú tr va lý po byt na jej úze mí
a kto rým bolo od ňa té vlast níc ke právo10) k po zem kom
a ne bo li od sú de ní pod ¾a oso bit ných pred pi sov.11) Ak
tie to po zem ky boli už pred roz ho du jú cim ob do bím pri -
de le né v rám ci pred pi sov o po zem ko vých re for mách,
rie ši sa ná rok tých to opráv ne ných osôb pod ¾a § 7, ak
do šlo k od ňa tiu prí de lu po stu pom uve de ným v od se -
ku 1.

(3) Ak bolo v ob do bí od 1. ap rí la 1964 do 31. de cem -
bra 1989 od ňa té vlast níc ke prá vo k po zem ku bez vy -
vlas tňo va cie ho ale bo iné ho roz hod nu tia or gá nu štá tu,
ale bo bez re gis trá cie kúp nej zmlu vy štát nym no tá rom,
opráv ne ná oso ba má prá vo na na vrá te nie vlast níc ke ho
prá va k po zem ku, ak po ze mok ne bol od ňa tý, ale zos tal
v drž be opráv ne nej oso by odo dňa zru še nia vlast níc ke -
ho prá va v evi den cii ne hnu te¾ nos tí do dňa uplat ne nia
prá va pod ¾a § 5 ods. 1, a ak k to mu to po zem ku ne bo lo
v evi den cii ne hnu te¾ nos tí za pí sa né vlast níc ke prá vo
štá tu, inej fy zic kej oso by ale bo práv nic kej oso by.

(4) Po zem ky, pri kto rých pre šlo vlast níc tvo na štát
ale bo na inú práv nic kú oso bu pod ¾a od se kov 1 a 2
a pod ¾a oso bit né ho pred pi su,12) mož no vy da� kaž dej
opráv ne nej oso be vo vý me re naj viac 150 ha po ¾no hos -
po dár skej pôdy ale bo 250 ha všet kej pôdy. Ob dob ne sa
po stu pu je, aj ak opráv ne nej oso be vzni kol ïal ší ná rok
na na vrá te nia vlast níc tva k po zem ku po opráv ne nej
oso be, kto rá zo mre la ale bo bola vy hlá se ná za mŕt vu. Do 
uve de nej vý me ry sa za po čí ta vý me ra po zem kov vy da -
ných tým is tým opráv ne ným oso bám pod ¾a oso bit né ho
pred pi su. 

(5) Opráv ne ná oso ba je po vin ná po na vrá te ní vlast -
níc tva k po zem ku za pla ti� štá tu ne do pla tok prí de lo vej
ceny, za kto rú ju pô vod ne zís kal; ob dob ne je po vin ná
vrá ti� kúp nu cenu ale bo ná hra du, kto rú jej štát ale bo
iná práv nic ká oso ba pri pre vo de po zem ku vy pla ti la,
ako aj ná hra du za zhod no te nie po zem ku. Le ho tu na
 zaplatenie určí ob vod ný po zem ko vý úrad.13) 

(6) Ak viaz li na po zem ku ku dňu pre vza tia štá tom po -
h¾a dáv ky bánk za bez pe če né na po zem koch a tie to boli
vy po ria da né pod ¾a oso bit ných pred pi sov, uhra dí
opráv ne ná oso ba sumu, kto rú štát tak to vy po ria dal. 

§ 4

(1) Po vin ný mi oso ba mi sú práv nic ké oso by, kto ré ku
dňu účin nos ti toh to zá ko na majú k po zem ku vo vlast -
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5) § 2 ods. 2 zá ko na č. 87/1991 Zb. 
6) § 2 ods. 3 prvá veta zá ko na č. 87/1991 Zb.
7) Na prí klad zá kon č. 49/1959 Zb. o jed not ných ro¾ níc kych druž stvách v zne ní ne skor ších predpisov, zá kon č. 122/1975 Zb. o po ¾no hos po -

dár skom druž stev níc tve v zne ní zá ko na č. 111/1984 Zb.
8) § 37 a nasl. zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb.
9) Na prí klad na ria de nie Zbo ru po ve re ní kov č. 26/1948 Zb. SNR, kto rým sa upravuje vy ňa tie pô do hos po dár ske ho ma jet ku osôb ma ïar skej

národnosti z kon fiš ká cie. 
10) Na ria de nie Slo ven skej ná rod nej rady č. 104/1945 Zb. SNR o kon fiš ko va ní a urých le nom roz de le ní pô do hos po dár ske ho ma jet ku Ne mcov,

Ma ïa rov, ako aj zrad cov a ne pria te ¾ov slo ven ské ho ná ro da v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Dek rét pre zi den ta re pub li ky č. 108/1945 Zb. o kon fiš ká cii ne pria te¾ ské ho ma jet ku a Fon doch ná rod nej ob no vy v zne ní ne skor ších
predpisov.

11) Na ria de nie Slo ven skej ná rod nej rady č. 33/1945 Zb. SNR o po tres ta ní fa šis tic kých zlo čin cov, oku pan tov, zrad cov a ka lo bo ran tov a o zria -
de ní ¾u do vé ho súd nic tva v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

12) Na ria de nie Slo ven skej ná rod nej rady č. 52/1945 Zb. SNR, kto rým sa zru šu jú na do bud nu tia ne hnu te¾ nos tí spa da jú cich pod čes ko slo ven -
skú pozemkovú re for mu, kto ré sa usku toč ni li na úze mí do čas ne oku po va nom ma ïar ským štá tom.

13) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



níc tve Slo ven skej re pub li ky prá vo hos po dá re nia ale bo
prá vo sprá vy, a po ¾no hos po dár ske druž stvá.

(2) Po vin ná oso ba je po vin ná s po zem ka mi až do na -
vrá te nia vlast níc tva k po zem kom opráv ne nej oso be na -
kla da� so sta rost li vos �ou riad ne ho hospodára14) a ne -
mô že po ze mok pre vies� odo dňa účin nos ti toh to zá ko na 
do vlast níc tva iné ho; ta ký to úkon je ne plat ný. Prá vo na
ná hra du ško dy, kto rú po vin ná oso ba spô so bí opráv ne -
nej oso be po ru še ním tých to po vin nos tí, zos tá va  ne -
dotknuté.

(3) Opráv ne ná oso ba, kto rej bolo na vrá te né vlast níc -
tvo k po zem ku, ne mô že pro ti po vin nej oso be uplat ňo -
va� iné ná ro ky sú vi sia ce s na vrá te ním vlast níc tva k po -
zem ku, než sú uve de né v tom to zá ko ne. 

§ 5

(1) Prá vo na na vrá te nie vlast níc tva k po zem ku môže
uplat ni� opráv ne ná oso ba do 31. de cem bra 2004 na ob -
vod nom po zem ko vom úra de, v kto ré ho ob vo de vlast ni la 
po ze mok, a zá ro veň pre u ká že sku toč nos ti pod ¾a § 3.
Ne up lat ne ním prá va v le ho te prá vo za nik ne.

(2) Roz hod nu tie o na vrá te ní vlast níc tva k po zem ku
ale bo roz hod nu tie o pri zna ní prá va na ná hra du pod ¾a
§ 6 ods. 2 a 3 vydá ob vod ný po zem ko vý úrad. 

(3) Na ko na nie pod ¾a od se ku 2 sa vz�a hu jú vše obec né 
pred pi sy o správ nom ko na ní. 

(4) Ak je to ne vy hnut ne pot reb né, môže ob vod ný po -
zem ko vý úrad zria di� ale bo zru ši� k po zem ku, ku kto ré -
mu na vra cia vlast níc tvo, vec né bre me no, prí pad ne ulo -
ži� iné opat re nia na ochra nu ži vot né ho pros tre dia ale bo 
dô le ži tých zá uj mov iných vlast ní kov.

(5) Pro ti roz hod nu tiu ob vod né ho po zem ko vé ho úra -
du pod ¾a od se kov 3 a 4 mož no poda� op rav ný pros trie -
dok na súde. 

§ 6

(1) Vlast níc tvo k po zem kom ale bo k jeho čas tiam ne -
mož no na vrá ti�, ak
a) po ze mok je vo vlast níc tve fy zic kej oso by,
b) na po zem ku sa na chá dza cin to rín,
c) po ze mok sa na chá dza v pás me hy gie nic kej ochra ny

vod ných zdro jov pr vé ho stup ňa ale bo tvo rí ko ry to
vod né ho toku, ale bo na po zem ku sú prí rod né lie či vé 

zdro je a zdro je pri ro dze ne sa vy sky tu jú cich sto lo -
vých mi ne rál nych vôd,15)

d) po ze mok bol po pre cho de ale bo pre vo de do vlast níc -
tva štá tu ale bo inej práv nic kej oso by za sta va ný,

e) na po zem ku bola zria de ná zá hrad ko vá ale bo cha to -
vá osa da,16) bo ta nic ká zá hra da a ar bo ré tum za me -
ra né na zá chra nu a za cho va nie ge ne fon du, š¾ach ti -
te¾ ská plo cha na š¾ach te nie no vých dru hov a od rôd
rast lín ale bo les ur če ný na les ný vý skum,17) 

f) na po zem ku sú te lo vý chov né zariadenia a špor to vé
za ria de nia, ale bo

g) po ze mok je pod ¾a schvá le nej územ nop lá no va cej do -
ku men tá cie vyš šie ho územ né ho cel ku ur če ný na
vy vlas tne nie vo ve rej nom zá uj me.18)

(2) V prí pa de uve de nom v od se ku 1 sa opráv ne nej
oso be pre ve dú bez od plat ne do vlast níc tva iné po zem ky
vo vlast níc tve štá tu v pri me ra nej vý me re a bo ni te,
v akej boli jej pô vod né po zem ky, a to ak mož no v tej is tej
obci, v kto rej sa na chá dza pre važ ná čas� pô vod ných po -
zem kov, ak s tým opráv ne ná oso ba sú hla sí, ale bo
opráv ne nej oso be sa pos kyt ne fi nanč ná ná hra da.

(3) Ak pod ¾a oso bit ných pred pi sov do šlo po pre cho de
ale bo pre vo de do vlast níc tva štá tu ale bo inej práv nic kej 
oso by k ob me dze niu uží va nia po zem ku tým, že po ze -
mok ale bo jeho čas� je urče ný na ob ra nu štátu19) ale bo
je ur če ný na �až bu ne ras tov,20) ale bo sa stal pod ¾a oso -
bit ných predpisov21) sú čas �ou les né ho pôd ne ho fon du
v ná rod nom par ku, ale bo je na úze mí chrá ne né ho are á -
lu, prí rod nej re zer vá cie, prí rod nej pa miat ky, chrá ne né -
ho kra jin né ho prv ku, chrá ne né ho vtá čie ho úze mia, na -
vr ho va né ho úze mia eu róp ske ho výz namu, ale bo ich
ochran né ho pás ma s tre tím ale bo štvr tým stup ňom
ochra ny, ale bo š¾ach ti te¾ skej plo chy, je na vôli opráv -
ne nej oso by, či bude po ža do va� vy da nie vlast níc tva
k pô vod né mu po zem ku ale bo pre vod iné ho po zem ku vo
vlast níc tve štá tu. Ak opráv ne ná oso ba po žia da o pre -
vod iné ho po zem ku, po stu pu je sa pod ¾a od se ku 2.

(4) Pod ¾a od se ku 3 sa po stu pu je aj v prí pa doch, keï
do šlo k ob me dze niu uží va nia pozemku pod ¾a oso bit né -
ho predpisu21) po na vrá te ní vlast níc tva k po zem ku pod -
¾a oso bit né ho pred pi su.1) 

(5) Po zem ky, kto ré sa pre ve dú opráv ne ným oso bám
za ich pô vod ný po ze mok, pos kyt ne Slo ven ský po zem -
ko vý fond, ak pô vod ný po ze mok bol sú čas �ou po ¾no -
hos po dár ske ho pôd ne ho fon du ale bo spo loč nej ne hnu -
te¾ nos ti, ale bo ich pos kyt ne štát na or ga ni zá cia les né ho
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14) § 8 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 183/1993 Z. z. 
Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

15) Čl. 4 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.
Zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z.

16) § 43e zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
17) § 23 zá ko na č. 61/1977 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
18) § 108 ods. 2 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
19) Zá kon č. 281/1997 Z. z. o vo jen ských ob vo doch a zá kon, kto rým sa mení zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or -

ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
20) § 6 a 7 zá ko na č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 498/1991 Zb. a zá ko na

č. 558/2001 Z. z.
21) Zá kon č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon č. 17/1992 Zb. o ži vot nom pros tre dí v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 5/1995 Z. z. o hos po dár skej úpra ve le sov.



hos po dár stva, ak pô vod ný po ze mok bol sú čas �ou les -
né ho pôd ne ho fon du. Fi nanč nú ná hra du za pô vod né
po zem ky, ku kto rým sa vlast níc tvo ne vra cia a za kto ré
ne bol pos kyt nu tý ná hrad ný po ze mok, pos kyt ne Slo -
ven ský po zem ko vý fond.

§ 7

Ak dô jde k sú be hu práv opráv ne ných osôb pod ¾a § 3
ods. 1, pri slú cha prá vo na na vrá te nie vlast níc tva k pô -
vod ným po zem kom tej z nich, kto rá svo je vlast níc tvo
stra ti la v dô sled ku jed no stran né ho aktu štá tu. Ak tým -
to spô so bom stra ti lo svo je vlast níc tvo po stup ne viac
opráv ne ných osôb, pri slú cha toto prá vo tej z nich, kto -
rá vlast níc tvo stra ti la skôr, ak sa ne do hod nú inak.
Ostat né opráv ne né oso by majú v ta kom prí pa de prá vo
na pre vod po zem kov pod ¾a § 6 ods. 2, prí pad ne na fi -
nanč nú ná hra du.

§ 8

(1) Opráv ne ná oso ba, kto rá na do bud la vlast níc tvo
k po zem ku pod ¾a toh to zá ko na, vstu pu je do práv a po -
vin nos tí do te raj šie ho pre na jí ma te ¾a po zem ku. 

(2) Dane a po plat ky sú vi sia ce s pre vo dom ale bo pre -
cho dom po zem kov pod ¾a toh to zá ko na sa ne vy be ra jú.

(3) Pri pre sa dzo va ní prá va pod ¾a toh to zá ko na sú
dotk nu té or gá ny štát nej sprá vy a práv nic ké oso by pod -
¾a § 4 ods. 1 po vin né pos kyt nú� tomu, kto tvr dí, že je
opráv ne nou oso bou, po moc naj mä tým, že jej pos ky tu -
jú vý pi sy z evi den cie a kó pie lis tín, ako aj iné pros tried -
ky, kto ré môžu pri spie� k ob jas ne niu veci.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na uspo ria -
da nie vlast níc tva k po zem kom v zne ní ná le zu Ústav né -
ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 131/1996 Z. z., zá ko -
na č. 80/1998, zá ko na č. 219/2000 Z. z., zá ko na

č. 193/2001 Z. z. a zá ko na č. 419/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. § 15 sa do pĺ ňa od sek mi 3 až 5, kto ré zne jú:
„(3) Do jed né ho roka odo dňa na do bud nu tia vlast níc -

tva po zem kov štá tom pod ¾a od se ku 1 a 2 pre chá dza jú
tie to po zem ky do vlast níc tva tej obce, v kto rej ka tas -
trál nom úze mí sa na chá dza jú, ak pod ¾a schvá le nej
územ nop lá no va cej dokumentácie31b) vyš šie ho územ né -
ho cel ku nie sú ur če né na vý stav bu ob jektov a in fra -
štruk tú ry ce lo spo lo čen ské ho výz namu. Pod kla dom na
zá pis do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí je de li mi tač ný pro to -
kol, ktorý ob sa huje ozna če nie po zem kov pod ¾a úda jov
ka tas tra ne hnu te¾ nos tí a kto rý je uza tvo re ný me dzi
fon dom, štát nou or ga ni zá ciou les né ho hos po dár stva
a prí sluš nou ob cou.

(4) Po zem ky, na kto ré boli uplat ne né ná ro ky pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,31c) ne pre chá dza jú do vlast níc tva
obce pod ¾a od se ku 3, kým o tých to ná ro koch ne bu de
prá vo plat ne roz hod nu té.

(5) Po zem ky, kto ré pre šli do vlast níc tva obce pod ¾a
od se ku 3, ne mô že obec do de sia tich ro kov od účin nos ti
toh to zá ko na pre vies� do vlast níc tva iné ho a ani zria di�
k nim zá lož né prá vo; ta ký to úkon je ne plat ný.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 31b a 31c znejú:
„31b)§ 20 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom 

po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
 31c) Zá kon č. 503/2003 Z. z. o na vrá te ní vlast níc tva k po zem kom

a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na uspo ria da -
nie vlast níc tva k po zem kom v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
Zá kon č. 229/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“. 

2. Za § 16 sa vkla dá nový § 16a, kto rý znie:

„§ 16a 

Na ná jom pôdy, kto rá pre šla do vlast níc tva obce pod -
¾a § 15 ods. 3 a 4, sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia
oso bit né ho pred pi su.31c)“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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504

Z Á K O N
z 24. ok tób ra 2003

o ná jme po ¾no hos po dár skych po zem kov, po ¾no hos po dár ske ho pod ni ku
 a les ných po zem kov a o zme ne nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

NÁ JOM PO ZEM KU 
NA PO ¼NO HOS PO DÁR SKE ÚČE LY

§ 1

(1) Ná jom ná zmlu va o ná jme po zem ku na po ¾no hos -
po dár ske úče ly sa spra vu je usta no ve nia mi oso bit né -
ho predpisu1) o ná jom nej zmlu ve, ak ten to zá kon ne -
us ta no vu je inak; rov na ko sa to vz�a hu je na pod ná jom.

 (2) Po ze mok na úče ly toh to zá ko na je taký po ze mok,
kto rý tvo rí po ¾no hos po dár sky pôd ny fond ale bo do
neho pat rí,2) ale bo čas� toh to po zem ku, ako aj iný po ze -
mok pre ne cha ný na po ¾no hos po dár ske úče ly ale bo
čas� toh to po zem ku; usta no ve nia oso bit né ho pred pi su
tým nie sú dotk nu té. 

§ 2

Ná jom ca po zem ku pre ne cha né ho na po ¾no hos po dár -
ske účely2) je opráv ne ný bra� z neho aj úžit ky. 

§ 3

Ak nie je do hod nu té inak, ob vyk lé ná kla dy pri bež -
nom uží va ní pre na ja té ho po zem ku spo je né s jeho udr -
žia va ním v sta ve spô so bi lom na do siah nu tie úče lu ná j -
mu zná ša ná jom ca.

§ 4

Ak nie je do hod nu té inak, ná jom né z po zem kov pre -
na ja tých na po ¾no hos po dár ske úče ly sa pla tí roč ne po -
za du k 1. ok tób ru ka len dár ne ho roka.

§ 5

Ak ide o mi mo riad ne okol nos ti, kto ré ná jom ca ne spô -

so bil, a ne mož no pred po kla da�, že by ich od vrá til ale bo
ich ná sled ky mo hol od vrá ti� ale bo pre ko na�, a v dô sled ku 
kto rých ne mo hol ná jom ca pre na ja tý po ze mok po u ží va�
na po ¾no hos po dár ske úče ly ale bo ne mo hol do siah nu�
žiad ny vý nos v prí sluš nom ka len dár nom roku, nie je po -
vin ný pla ti� ná jom né. Ak z tých to dô vo dov úžit ky z pre na -
ja té ho po zem ku kles li pod po lo vi cu bež né ho vý no su, má
ná jom ca prá vo na pri me ra nú z¾a vu z ná jom né ho. Ná hra -
dy a prí spev ky z ve rej ných pros tried kov pri ja té ná jom -
com v sú vis los ti s mi mo riad ny mi okol nos �a mi sa pri po čí -
ta jú k úžit kom z pre na ja té ho po zem ku.

§ 6

Zmlu vu o ná jme po zem ku na po ¾no hos po dár ske úče ly
do hod nu tú na ne ur či tý čas mož no vy po ve da� k 1. no vem -
bru. Vý po ved ná le ho ta je je den rok, ak sa ne do hod ne inak.

DRU HÁ  ČASŤ

NÁ JOM PO ZEM KU NA PO ¼NO HOS PO DÁR SKE
ÚČE LY PRI PRE VÁDZ KO VA NÍ POD NI KU

§ 7

(1) Ak pre na ja tý po ze mok slú ži na vy ko ná va nie po ¾ -
no hos po dár skej čin nos ti pri pre vádz ko va ní podniku3)
ná jom cu, spra vu jú sa prá va a po vin nos ti pre na jí ma te -
¾a a ná jom cu usta no ve nia mi § 1 až 6, ak nie je v tej to
čas ti usta no ve né inak.

(2) Usta no ve nia tej to čas ti sa primerane po u ži jú, aj
keï je ná jom com práv nic ká oso ba za lo že ná ale bo zria -
de ná štá tom, ob cou ale bo vyš ším územ ným cel kom,
kto rá nie je pod ni ka te ¾om a vy ko ná va po ¾no hos po dár -
sku čin nos� na pl ne nie svo jich úloh.

(3) V zmlu ve o ná jme po zem kov na po ¾no hos po dár ske 
úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku mož no do hod nú�, že
po zem ky sa pre na jí ma jú i na vy ko ná va nie ry bár ske ho
práva4) ale bo na vy ko ná va nie prá va po¾ovníctva5) za
pri me ra nej výš ky ná jom né ho.
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1) § 663 až 684 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Vy hláš ka Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky č. 79/1996 Z. z., kto rou sa vy ko ná va zá kon Ná rod nej rady 
Slo ven skej re pub li ky o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní 
neskorších predpisov.

3) § 5 Ob chod né ho zá kon ní ka.
4) § 4 zá ko na č. 139/2002 Z. z. o ry bár stve.
5) § 3 a 14 zá ko na č. 23/1962 Zb. o po ¾ov níc tve v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 8

(1) Ak nie je do hod nu té inak, po ze mok sa ná jom co vi
na po ¾no hos po dár ske úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku 
pre na jí ma naj me nej na pä� ro kov. Ak zmlu va o ná jme
po zem ku na po ¾no hos po dár ske úče ly je uzav re tá na ur -
či tý čas, čas ná jmu je naj viac 15 ro kov. 

(2) Zmlu vu o ná jme po zem ku na po ¾no hos po dár ske
úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku na ur či tý čas mož no
uzav rie� 
a) naj viac na 25 ro kov, ak ide o za lo že nie ale bo ob no vu

ovoc né ho sadu,
b) naj viac na 30 ro kov, ak ide o za lo že nie ale bo ob no vu

škôl ky pre ovoc né dre vi ny ale bo okras né dre vi ny, za -
lo že nie ale bo ob no vu vi no hra du, za lo že nie ale bo ob -
no vu chme¾ ni ce,

c) naj viac na 15 ro kov, ak ide o za lo že nie ale bo ob no vu
po ras tu špar gle, ale bo po ras tu drob né ho ovo cia,

d) naj me nej na 50 ro kov, ak ide o zria de nie re po zi tó ria,
kto ré je re gis tro va né,6)

e) naj me nej na de sa� ro kov, ak ide o zria de nie rie ši te¾ -
ské ho pra co vi ska, kto ré je re gis tro va né.7)

§ 9

(1) Ná jom ca je opráv ne ný vy u ží va� pre na ja tý po ze -
mok riad nym spôsobom8) na po ¾no hos po dár ske účely
pri pre vádz ko va ní pod ni ku, pri me ra ne dru hu
pozemku9) a v sú la de s oso bit ný mi pred pis mi.10) 

(2) Ná jom ca môže vy ko na� zme nu dru hu po zem ku
ale bo inú zme nu na po zem ku len s pí som ným sú hla -
som vlast ní ka po zem ku a v sú la de s oso bit ný mi pred -
pis mi,11) kto ré upra vu jú zme nu dru hu po zem ku ale bo
inú zme nu na po zem ku.

§ 10

(1) Na vznik zmlu vy o ná jme po zem ku na po ¾no hos -
po dár ske úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku sa vy ža du je
do ho da o výš ke ná jom né ho ale bo o spô so be jej ur če nia,
pri čom výš ka ná jom né ho je naj me nej 1 % z ceny po ¾no -
hos po dár skej pôdy ur če nej pod ¾a bo ni to va nej  pôdno -
ekologickej jed not ky. 

(2) Ak prie mer né ceny po ¾no hos po dár skych vý rob -
kov, kto ré sú pred me tom re gu lá cie trhu s po ¾no hos -
po dár sky mi vý rob ka mi, pes to va ných na pre na ja tých
po ¾no hos po dár skych po zem koch v prie be hu troch po
sebe na sle du jú cich ro koch kles li ale bo stúp li o viac
ako 20 %, môže pre na jí ma te¾ ale bo ná jom ca po ža do -

va� po mer nú úpra vu ná jom né ho, a to po čnúc naj bliž -
ším ob do bím, za kto ré sa ná jom né pla tí.

(3) Ná jom ca je opráv ne ný da� pre na ja tú vec do pod -
ná jmu, ak zmlu va ne ur ču je inak. Spô sob a čas  pod -
nájmu je  ná jom ca po vin ný pre na jí ma te ¾o vi včas ozná -
mi�. Ak bol po ze mok daný do pod ná jmu na dlh ší čas
ako je den rok, má pre na jí ma te¾ prá vo na ná jom né pria -
mo voči pod ná jom co vi. Na pod ná jom sa v prí pa doch
mi mo riad nych uda los tí vz�a hu je usta no ve nie § 5
primerane.

§ 11

(1) Ak ne mo hol ná jom ca do siah nu� žia den vý nos z dô -
vo du, že v dô sled ku pod stat nej zme ny hos po dár skych
po me rov, kto rá sa ne pre ja vi la len u neho, sa pod stat ne
zvý ši li ná kla dy na zís ka va nie úžit kov z pre na ja té ho po -
zem ku ale bo sa pod stat ne zní ži la ich hod no ta, ale bo ak
z tých to dô vo dov kles ne vý nos ná jom cu pod po lo vi cu ob -
vyk lé ho vý no su, má prá vo na od pus te nie ale bo na pri -
me ra nú z¾a vu z ná jom né ho ob dob ne ako v prí pa de toh -
to prá va pre mi mo riad ne okol nos ti (§ 5).

(2) Ná jom ca má prá vo po ža do va� pri me ra né zní že nie
ná jom né ho, ak opat re nia mi pod ¾a oso bit né ho
predpisu2) ale bo čin nos �ou iné ho v sú la de s ním bolo
s�a že né ale bo ob me dze né uží va nie pre na ja té ho po zem -
ku, ale bo bola zní že ná in ten zi ta jeho vy u ži tia. Ak ide len
o do čas né vply vy, ná jom ca má prá vo na pri me ra nú z¾a vu
z ná jom né ho, ak vý nos z pre na ja té ho po zem ku kle sol
pod po lo vi cu bež né ho vý no su. Ná hra dy a prí spev ky
z ve rej ných pros tried kov ale bo iné plat by pri ja té ná -
jom com v sú vis los ti s tý mi to vplyv mi sa pri po čí ta jú
k úžit kom z pre na ja té ho po zem ku.

§ 12

(1) Ak pre na jí ma te¾ ale bo ná jom ca rok pred uply nu -
tím času, na kto rý bol ná jom do hod nu tý, pí som ne ne -
vy zve dru hú zmluv nú stra nu na vrá te nie a pre vza tie
pre na ja té ho po zem ku po skon če ní ná jmu, zmlu va sa
ob no vu je na ur či tý čas pod ¾a § 8.

(2) Ak ide o zmlu vu o ná jme po zem ku na po ¾no hos po -
dár ske úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku do hod nu tú na 
ne ur či tý čas, mož no ju vy po ve da� len pí som ne; vý po -
ved ná le ho ta sa ne smie skon či� pred uply nu tím času
ná jmu pod ¾a § 8.

(3) Ak na po ze mok nie je prí stup, ná jom sa ne skon čí
skôr, než sa vy ko na jú po zem ko vé úpra vy pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.12) 
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6) § 8 ods. 1 zá ko na č. 215/2001 Z. z. o ochra ne ge ne tic kých zdro jov rast lín pre vý ži vu a po ¾no hos po dár stvo.
7) § 9 ods. 1 zá ko na č. 215/2001 Z. z. 
8) § 665 ods. 1 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
9) § 9 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv 

k ne hnu te¾ nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
10) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní zá ko na č. 471/2001 Z. z., 

zá kon č. 136/2000 Z. z. o hno ji vách, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 543/2002 Z. z. 
o ochra ne prí ro dy a kra ji ny v zne ní zá ko na č. 58/2003 Z. z.

11) Na prí klad § 3 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
12) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých

úra doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 13

(1) Ak ná jom ca vy na lo žil ne vy hnut né ná kla dy na
udr žia va nie po zem ku v sta ve spô so bi lom na riad ne po ¾ -
no hos po dár ske vy u ži tie, ak ne jde o ob vyk lé ná kla dy pri
uží va ní pre na ja té ho po zem ku ale bo ak vy na lo žil účel né
ná kla dy na roz mno že nie ale bo na zvý še nie hod no ty úžit -
kov z pre na ja té ho po zem ku v rám ci bež né ho hos po dá re -
nia, ale bo na  zvý še nie vý kon nos ti po zem ku so sú hla -
som pre na jí ma te ¾a, ale bo v rám ci opat re ní schvá le ných
prí sluš ným or gá nom štát nej sprá vy a do hod nu tý čas
ná j mu ale bo vý po veï ná jmu do hod nu té ho na ne ur či tý
čas sa skon čí pred uply nu tím času ná vrat nos ti vý dav -
kov vy na lo že ných na taký účel (§ 8 ods. 2), a ná jom ca ich 
pre to ne mô že zu žit ko va�, má prá vo na pri me ra né pre dĺ -
že nie času ná jmu ale bo na pri me ra nú ná hra du.

(2) Ak ná jom ca riad ne a včas plní svo je zá väz ky
zo zmlu vy, má prá vo na pred nost né uzav re tie no vej ná -
jom nej zmlu vy na po ze mok za ná jom né v ob vyk lej výš ke;
to ne pla tí, ak pri skon če ní ná jmu uply nu tím do hod nu té -
ho času tr va nia ná jmu ale bo uply nu tím vý po ved nej le ho -
ty pre na jí ma te¾ pod ni ká v po ¾no hos po dár stve ale bo ak
má by� ná jom com blíz ka oso ba pre na jí ma te ¾a ale bo
práv nic ká oso ba, kto rej je pre na jí ma te¾ čle nom ale bo
spo loč ní kom, ale bo ak ide o po ze mok, kto rý je pod ¾a oso -
bit né ho predpisu2) ur če ný na iné ako po ¾no hos po dár -
ske úče ly.

§ 14

(1) Zmlu va o ná jme po zem ku na po ¾no hos po dár ske
úče ly pri pre vádz ko va ní pod ni ku sa uzat vá ra pí som -
nou for mou.

(2) Ná jom ca je po vin ný vies� evi den ciu po zem kov,
kto ré má pre na ja té, pod ¾a pre na jí ma te ¾ov a dru hu po -
zem kov. Po dro bnos ti o spô so be ve de nia evi den cie po -
zem kov usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“).

(3) Ná jom ca je po vin ný vies� a ucho vá va� evi den ciu
o do hod nu tom a za pla te nom ná jom nom za po zem ky 
pod ¾a oso bit ných pred pi sov o cenách13) a úda je a in -
for má cie z tej to evi den cie a z evi den cie pod ¾a od se ku
2 pos ky to va� pod ¾a tých to oso bit ných pred pi sov. 

TRE  T IA  ČASŤ

NÁ JOM POD NI KU NA PO ¼NO HOS PO DÁR SKU
VÝ RO BU

§ 15

Ná jom ná zmlu va o ná jme pod ni ku na po ¾no hos po -
dár sku vý ro bu (ïa lej len „pod nik“) sa spra vu je usta no -
ve nia mi oso bit né ho predpisu1) o ná jom nej zmlu ve, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak. 

§ 16

(1) Ná jom com pod ni ku môže by� len pod ni ka te¾, kto -
rý je za pí sa ný v ob chod nom re gis tri ale bo v inom ob -
dob nom re gis tri. 

(2) Zmlu vou o ná jme pod ni ku sa pre na jí ma te¾ za vä -
zu je pre ne cha� svoj pod nik ná jom co vi, aby ho pre vádz -
ko val a bral z neho úžit ky. V zmlu ve sa musí do hod nú�
výš ka ná jom né ho ale bo spô sob jej ur če nia.

(3) Zmlu va o ná jme pod ni ku sa musí uzav rie� v pí -
som nej for me. 

(4) O odo vzda ní pod ni ku do ná jmu účast ní ci spí šu
zá pis ni cu.

§ 17

(1) Ná jom ca je po vin ný pre na ja tý pod nik pre vádz ko -
va� vo svo jom mene, na vlast né ná kla dy a s od bor nou
sta rost li vos �ou. Pred met pod ni ka nia, na kto rý je pod -
nik ur če ný, ne smie me ni� bez sú hla su pre na jí ma te ¾a.
Pre na ja tý pod nik ne mož no pre ne cha� do pod ná jmu.

(2) Ak nie je v zmlu ve do hod nu té inak, veci ur če né na
to, aby sa po čas do hod nu té ho času ná jmu pri bež nom
pre vádz ko va ní pod ni ku spot re bo va li ale bo spra co va li,
a ve ci ur če né na od byt pre chá dza jú plat nos �ou zmlu vy
na ná jom cu; o tých to ve ciach sa uro bí sú pis, kto rý sa
pri pá ja k zá pis ni ci o odo vzda ní pod ni ku do ná jmu. 

(3) Ak nie je v zmlu ve do hod nu té inak, pre vza té zvie -
ra tá a iné dru ho vo ur če né hnu te¾ né veci na pre vádz ko -
va nie po ¾no hos po dár skej vý ro by, kto ré sa ne spra cú va -
jú ani ne spot re bú va jú, ná jom ca udr žia va v pre vza tom
dru hu a množ stve; ak sa sta nú na ten to účel ne po u ži -
te¾ ný mi, sú pod ¾a okol nos tí úžit kom z pod ni ku ale bo
ná kla dom na jeho pre vádz ko va nie.

§ 18

(1) Prá va pre na jí ma te ¾a, kto ré slú žia ale bo majú slú -
ži� na pre vádz ko va nie pod ni ku, a zá väz ky pre na jí ma te -
¾a sú vi sia ce s pod ni kom pre chá dza jú plat nos �ou zmlu -
vy na ná jom cu ob dob ne ako pri pre daji pod ni ku. To
pla tí aj pre pre chod práv a po vin nos tí z pra cov nop ráv -
nych vz�a hov.

(2) O ru če ní pre na jí ma te ¾a za zá väz ky, kto ré pre šli na 
ná jom cu plat nos �ou zmlu vy, a o prá vach pri zhor še ní
vy mo ži te¾ nos ti tých to zá väz kov v dô sled ku ná jmu pod -
ni ku, ako aj o odo vzda ní pod ni ku dá va né ho do ná jmu
a o spi so va nej zá pis ni ci rov na ko pla tia usta no ve nia
oso bit né ho predpisu14) o zmlu ve o pre daji pod ni ku.

§ 19

Usta no ve nia tej to čas ti zá ko na sa po u ži jú aj na ná -
jom čas ti pod ni ku na pre vádz ko va nie po ¾no hos po dár -
skej vý ro by.
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13) § 13 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
14) Ob chod ný zá kon ník.



ŠTVR  TÁ  ČASŤ

NÁ JOM LES NÉ HO PO ZEM KU 
NA HOS PO DÁ RE NIE V LE SOCH

§ 20

Ná jom ná zmlu va o ná jme les né ho pozemku15) na hos -
po dá re nie v le soch sa spravuje usta no ve nia mi pr vej a
dru hej čas ti toh to zá ko na, ak nie je v tej to čas ti zá ko na
usta no ve né inak.

§ 21

(1) Ak je pred me tom ná jmu les ný po ze mok vo vlast -
níc tve štá tu, ok rem les ných po zem kov na do bud nu tých 
do vlast níc tva štá tu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,16) na
uzav re tie zmlu vy o ná jme sa vy ža du je sú hlas mi nis ter -
stva pod ¾a oso bit né ho pred pi su.17)

(2) Ak nie je do hod nu té inak, les ný po ze mok sa ná -
jom co vi pre ne chá va naj me nej na de sa� ro kov. Ak je
zmlu va o ná jme les né ho po zem ku uzav re tá na ur či tý
čas, čas ná jmu je naj viac 30 ro kov. Usta no ve nie § 8
ods. 2 sa ne po u ži je.

(3) Ná jom ca les né ho po zem ku pre ne cha né ho na hos -
po dá re nie v le soch je opráv ne ný vy u ží va� ho a bra� z ne -
ho úžit ky v sú la de s oso bit ný mi predpismi18) a s les ným
hos po dár skym plá nom a iný mi opat re nia mi pod ¾a
tých to oso bit ných pred pi sov.18)

(4) V pí som nej zmlu ve o ná jme ale bo v pí som nom po -
tvr de ní ná jom cu o ob sa hu zmlu vy sa uve die roz sah zá -
väz kov ná jom cu o pre vza tí po vin nos tí z uka zo va te ¾ov
a ú da jov les né ho hos po dár ske ho plá nu a k nim sa pri -
po jí gra fic ká iden ti fi ká cia po zem kov na po ras to vej
mape a sú pis jed no tiek prie sto ro vé ho roz de le nia lesa
v pot reb nom roz sa hu.

(5) Pri do hod nu tí ná jom né ho sa pri hlia da na vek les -
ných po ras tov a pl ne nie úloh usta no ve ných oso bit ný mi 
pred pis mi.18)

(6) Evi den cia les ných po zem kov v uží va ní ná jom cu sa 
spra vu je oso bit ný mi pred pis mi.18)

P IA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ A PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIA

§ 22

Ak ná jom ca zo mrie, pre chá dza jú prá va z ná jmu na
de di čov a po zos ta lé ho man že la ob dob ne, ako mož no
po kra čo va� v živnosti19) pri úmr tí pod ni ka te ¾a.

§ 23

Usta no ve nia mi toh to zá ko na sa spra vu je aj ná jom ný
vz�ah, kto rý vzni kol na zá kla de oso bit né ho zá ko na.20)
Výš ka ná jom né ho v tých to prí pa doch ne smie by� niž šia
ako 1 % z ceny po ¾no hos po dár skej pôdy ur če nej pod ¾a
bo ni to va nej pôd no e ko lo gic kej jed not ky.

§ 24

(1) Usta no ve nia mi toh to zá ko na sa spra vu jú aj práv -
ne vz�a hy vznik nu té pred na do bud nu tím účin nos ti
toh to zá ko na, ak ne up ra vu jú práv ne vz�a hy k po zem -
kom uve de ným v od se ku 2; vznik tých to práv nych vz�a -
hov, ako aj ná ro ky z nich vznik nu té pred na do bud nu -
tím účin nos ti toh to zá ko na sa po su dzu jú pod ¾a
do te raj ších pred pi sov. 

(2) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na ná jom po zem kov,
na kto rý bol uplat ne ný ná rok pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.21)

§ 25

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 208/1994 Z. z. o ná jme po ¾no hos po dár skych a les -
ných ne hnu te¾ nos tí a o ná jme po ¾no hos po dár ske ho
pod ni ku v zne ní na ria de nia vlá dy č. 262/2001 Z. z. 

Čl. II

Zá kon č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní
zá ko na č. 58/1969 Zb., zá ko na č. 131/1982 Zb., zá ko -
na č. 94/1988 Zb., zá ko na č. 188/1988 Zb., zá ko na
č. 87/1990 Zb., zá ko na č. 105/1990 Zb., zá ko na
č. 116/1990 Zb., zá ko na č. 87/1991 Zb., zá ko na
č. 509/1991 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko na č. 153/1997 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., zá ko na č. 252/1999 Z. z., zá ko na
č. 218/2000 Z. z., zá ko na č. 261/2001 Z. z., zá ko na
č. 281/2001 Z. z., zá ko na č. 23/2002 Z. z., zá ko na
č. 34/2002 Z. z., zá ko na č. 95/2002 Z. z., zá ko na
č. 184/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z. a zá ko na
č. 526/2002 Z. z. sa mení tak to: 

1. V § 673 sa za slo va mi „ur če niu veci“ čiar ka na hrá -
dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „ale bo ak ne mo hol
z uve de ných prí čin pri ná jme po ¾no hos po dár skych ale -
bo les ných po zem kov do cie li� žiad ny vý nos“.

2. V § 674 sa vy púš �a jú slo vá „ale bo ak pri ná jme po ¾ -
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15) § 2 ods. 1 až 3 zá ko na č. 61/1977 Zb. o le soch v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
16) § 63 zá ko na č. 543/2002 Z. z. 
17) § 11 ods. 4 zá ko na č. 61/1977 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
18) Zá kon č. 61/1977 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 100/1977 Zb. o hos po dá re ní v le soch a štát nej sprá ve les né ho hos po dár stva v zne ní ne skor ších 
pred pi sov.

19) § 13 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
20) § 22 ods. 1 a 2 zá ko na č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní ne skor ších 

pred pi sov.
21) Zá kon č. 503/2003 Z. z. o na vrá te ní vlast níc tva k po zem kom a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 

č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na uspo ria da nie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.



no hos po dár skych ale bo les ných po zem kov úžit ky z veci 
kles li z uve de ných dô vo dov pod po lo vi cu bež né ho vý no -
su“.

3. V § 677 od sek 2 znie:
„(2) Ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak, ná jom nú

zmlu vu mož no vy po ve da� pri ná jmoch ne hnu te¾ nos tí
v troj me sač nej le ho te a pri ná jmoch hnu te¾ ných vecí
v jed no me sač nej le ho te.“.

Čl. III

Zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a -
hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku
v zne ní zá ko na č. 559/1991 Zb., zá ko na č. 42/1992 Zb., 
zá ko na č. 93/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 186/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky č. 205/1996 Z. z., zá ko na
č. 64/1997 Z. z., zá ko na č. 80/1998 Z. z., zá ko na
č. 72/1999 Z. z., zá ko na č. 175/1999 Z. z., zá ko na
č. 456/2002 Z. z. a zá ko na č. 172/2003 Z. z. sa mení
tak to: 

1. V § 2 ods. 2 sa v dru hej vete vy púš �a jú slo vá „iných
než tr va lých“.

2. V § 22 ods. 2 sa vy púš �a dru há veta.

3. V § 22 sa vy púš �a jú od se ky 6, 8 a 9.

Do te raj šie od se ky 7 a 10 sa ozna ču jú ako od se ky 6 a 7.

Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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505

Z Á K O N

z 28. ok tób ra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko -
na č. 185/2002 Z. z., zá ko na č. 670/2002  Z. z., zá ko na
č. 426/2003 Z. z. a záko na č. 458/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V čl. I sa za § 151c vkla dá § 151d, kto rý vrá ta ne
nad pi su znie:

„§ 151d

Pre chod né usta no ve nia účin né
od 1. ja nu ára 2004

(1) Sud co vi pat rí v roku 2004 ïal ší plat vo výš ke
funk čné ho pla tu pat ria ce ho za me siac no vem ber, ak
v roku 2004
a) vy ko ná val funk ciu sud cu as poň 180 pra cov ných

dní,
b) oso bit ný vz�ah sud cu k štá tu trvá,
c) ne bo lo mu ulo že né dis cip li nár ne opat re nie za zá važ -

né dis cip li nár ne pre vi ne nie ale bo sa ne ve die pro ti
nemu dis cip li nár ne ko na nie.

(2) Plat pod ¾a od se ku 1 je splat ný vo vý plat nom ter mí -
ne ur če nom na vý pla tu pla tu za me siac no vem ber
2004. Ak pod mien ku uve de nú v od se ku 1 písm. a) spl ní 
sud ca až k 31. de cem bru 2004, plat pod ¾a od se ku 1 je
splat ný vo vý plat nom ter mí ne za me siac de cem ber
2004.

(3) Za vý kon funk cie sud cu sa na úče ly pos kyt nu tia
ïal šie ho pla tu pod ¾a od se ku 1 písm. a) po va žu je aj čas
a) čer pa nia do vo len ky,
b) pla te né ho pra cov né ho vo¾ na,
c) ne prí tom nos ti pre úraz, ku kto ré mu do šlo pri vý ko -

ne funk cie ale bo v sú vis los ti s vý ko nom funk cie,
d) do čas né ho pri de le nia,
e) pre hl bo va nia kva li fi ká cie, čer pa nia štu dij né ho vo¾ -

na pri zvy šo va ní kva li fi ká cie.“.

2. V čl. IV sa slo vá „a  § 77 a 85, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. ja nu ára 2004“ na hrá dza jú slo va mi „§ 85,
kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004, a § 77, kto rý 
na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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