
Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Beloveža 

Beloveža 03.05.2020 

Oznámenie predsedu výboru  

 upovedomenie členov spoločenstva, obyvateľov obce a vlastníkov pozemkov  

Vážený vlastníci pozemkov v katastrálnom území obce Beloveža poskytujem Vám 

informácie o novozískaných skutočnostiach z posledných dní. 

V terajších dňoch mnoho vlastníkov pozemkov dostalo návrh nájomnej zmluvy od 

spoločnosti AGRO-HAŽLÍN s.r.o., IČO: 53450060, so sídlom Hažlín 329. V tejto skutočnosti 

osobne považujem za potrebné informovať Vás o nasledujúcich skutočnostiach: 

 

• Ide o novovytvorenú spoločnosť, ktorá vznikla v novembri 2020, a na návrhu 

zmluvy, ktorí bol mne poskytnutý k nahliadnutiu je uvedený ako konateľ 

spoločnosti p. Martin Rožek, čo nesúhlasí s evidenciou Obchodného registra 

Slovenskej republiky – www.orsr.sk 

 

V texte návrhu zmluvy je viacero sporných bodov, ktoré značne znevýhodňujú vlastníka 

v prospech nájomcu AGRO-HAŽLÍN s.r.o. v prípade podpísania zmluvy: 

 

• Návrh zmluvy článku III, bode 2 splnomocňuje nájomcu na zastupovanie 

v konaniach podľa zákona č. 274/2009 z. z. o poľovníctve – ak máte v rodine 

poľovníka podpísaním tohto návrhu obmedzujete svoje práva napríklad pri 

budúcom rozhodovaní o tom kto bude na území našej obce poľovať. 

• Článok V, bod 2 – ročné nájomné za jeden hektár pozemkov – navrhovaná 

suma je nízka s prihliadnutím na dobu uzatvorenia zmluvy na 10 rokov. 

• Článok VI, bod 3 – oprávňujete dať svoj pozemok do podnájmu – v praxi to 

znamená možnosť aby na konci dňa na Vašom pozemku hospodáril úplne 

niekto cudzí a nie spoločnosť AGRO-HAŽLÍN s. r. o. – možno aj niekto 

zahraničný?? – a ako by bola v tom prípade zabezpečená úhrada daní obci 

a nájomného Vám? 

• Článok VI, body 7 a 8 – síce sa zaväzujú platiť daň za pozemky ale iba za tie ktoré 

sú zaradené v pôdnych blokoch LPIS ,teda iba na ktoré je možné brať dotácie – 

a čo s pozemkami na ktoré sa nedajú brať dotácie – aby sa Vám nestalo, že 

potom bude daň za zvyšné časti pozemkov čo zaplatíte obci vyššia ako 

hodnota nájomného čo dostanete – tu by som chcel poukázať na skutočnosť, 

že za posledných 30 rokov sme v našej obci prišli o veľkú plochu lúk 

a pasienkov, dnes už je tam de facto les a prakticky to nevieme využívať ani 

súkromne ani v rámci nášho spoločenstva. 

http://www.orsr.sk/


• Článok VII bod 2 písmeno a/ - ak 2 roky po sebe sa mu neurodí ako si predstavuje 

má nájomca právo odstúpiť od zmluvy – tu je potom otázne ako poctivo sa 

plánuje na Vašich pozemkoch hospodáriť. 

• Článok IX bod  3 – najdôležitejší bod – ak počas 60 dní od doručenia návrhu 

zmluvy neodmietnete písomne tento návrh alebo nevyzvete nájomcu na 

vrátenie, prevzatie pozemkov (aj keď ste s ním doteraz zmluvu nemali) 

nastupuje zákona domnienka, že ste zmluvu riadne uzatvorili – nestačí tento 

návrh ignorovať, musíte na to odpovedať – písomne. 

• K vyššie uvedenému je ešte dôležité povedať, že ak ste zmenili adresu 

a nezmenili ste údaje na katastri môže Vám vzniknúť nájomný vzťah bez toho, 

aby ste sa o tom vôbec dozvedeli. 

 

O všetkých týchto skutočnostiach som informoval vedenie obce, a to prostredníctvom 

starostu obce, očakávam, že túto situáciu v záujme občanov obec  bližšie preverí a o výsledku 

Vás bude v čo najkratšom čase informovať. 

V tejto chvíli Vám sám za seba odporúčam NEPODPISOVAŤ zmluvy so 

spoločnosťou AGRO-HAŽLÍN s.r.o., a počkať na ďalšie informácie ktoré získa 

v tejto veci Obec. 

Podpisom zmluvy sa stane len to, že sa v našej obci ďalšie obdobie 

nebude rozvíjať hospodárenie na pôde, lúky a pasienky nám postupne zarastú  

náletovými drevinami, z čoho žiaden prospech nikto mať nebude, 

a v neposlednom rade o Vašich právach bude za Vás rozhodovať niekto iný... 

 

V prípade otázok sa neváhajte s nimi na mňa obrátiť, keď budem vedieť 

pomôcť pomôžem 

S úctou 

 

       JUDr. Tomáš Soroka 

 


