
 
 

 

OBEC MARKUŠOVCE 
 
 

 
Materiál na rokovanie  
51. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva   
Obce Markušovce 
Dňa: 15. 03. 2018 

 
Bod programu číslo: 10 

 
Bod programu:  

Návrh Dodatku č.1 k  Zmluve o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov č. 1621 – BLAUMONT, s.r.o.  
 

Materiál predkladá: 
Marek Virág  
starosta obce 
 

Materiál vypracoval:  
Eva Pavlíková 
účtovníčka 

 
Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

 
schvaľuje  
 
návrh Dodatku č. 1  k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1621, s nájomcom 
BLAUMONT, s.r.o. v ktorom sa od roku 2018 mení : 

1. výška nájmu na 35,00 EUR/ha  
2. zužuje sa predmet nájmu o parcely CKN 3235 o výmere 3718 m2, 4575 o výmere 442 

m2, 4576 o výmere 2632 m2, 4577 o výmere 583 m2, 4586 o výmere 345 m2, 4588 
o výmere 950 m2, 4589 o výmere 1065 m2, 4953 o výmere 638 m2, a parcelu EKN 
2184 o výmere 1698 

3. zužuje sa predmet nájmu o parcely CKN 5338/1 o výmere 9147 m2, 5338/4 o výmere 
82925 m2, 5353/26  o výmere 41200 m2, 5359 o výmere 3982 m2. 

4. rozširuje sa predmet nájmu o časť parcely CKN 3321/6 o výmere 6163 m2, parcely  
CKN 1056 o výmere 531 m2, 1267/2 o výmere 147 m2, EKN 1022/2 o výmere 7377 m2, 
2311/1 o výmere 231 m2, 2313/1 o výmere 263 m2, 2314/1 o výmere 943 m2, 2315/1 
o výmere 1354 m2. 

5. rozširuje   sa predmet nájmu o časť parcely  EKN 1262/2 o výmere 30062 m2.  
 

 



Správa                                                

                                                                    
 
Vedenie spoločnosti BLAUMONT, s.r.o. prehodnotilo výšku nájmu u poľnohospodárskej pôdy 
a od r. 2018 navrhlo zvýšiť nájom na 35,00 EUR za hektár prenajatej pôdy. Zároveň navrhli 
upraviť predmet nájmu, kde pri aktualizácii užívaných parciel zúžili predmet nájmu o parcely 
CKN 3235, 4575, 4576, 4577, 4586, 4588, 4589, 4953 a EKN 2184 o celkovej výmere 12071 
m2 /poznámka: bod č. 2 návrhu uznesenia / a navrhli si rozšíriť predmet nájmu o parcely CKN 
1056, 1267/2, časť parcely CKN 3321/6 a EKN 1022/2, 2311/1, 2313/1, 2314/1, 2315/1 
o celkovej výmere 17 009 m2  /poznámka: bod č. 4 návrhu uznesenia /. Taktiež si navrhli 
rozšíriť predmet nájmu o časť parcely  EKN 1262/2 o výmere 30062 m2, nakoľko túto parcelu 
spoločnosť BLAUMONT, s.r.o. dlhodobo užíva a ktorá je aj predmetom návrhu žiadosti 
o prenájom poľnohospodárskej pôdy – Ing. Katarína Veľká /poznámka: bod č. 5 návrhu 
uznesenia / 
Zápis parciel CKN 5338/1, 5338/4, 5353/26 a 5359 o celkovej výmere 137254 m2  na LV 1  / 
vlastník Obec Markušovce /  sa ruší rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte č.k: 
X 218/17 Min, OR 75/17 a zapíšu sa v prospech vlastníkov rod. Mariássy na LV 950. Keďže 
tieto parcely boli  zazmluvnené spoločnosťou BLAUMONT, s.r.o. prenájom sa zúžuje ešte  aj 
o túto výmeru /poznámka: bod č. 3 návrhu uznesenia /  
 

 

Prílohy k materiálu 
 
Fotokópia zmluvy so SPF a mapové podklady 
Deklarácia poľn. Pôdy PPA + mapové podklady 
 
 
 
V Markušovciach, dňa 7.3.2018 

 
 

   
 


