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Aj napriek tomu, že už od roku 2014 je platná 
novela zákona obnadobúdaní vlastníctva poĀ-
nohospodárskeho pozemku, množstvo Āudí 
netuší, že ich pozemok spadá do kategórie 
„poĀnohospodársky pozemok”, abteda ho ne-
môže previesħ alebo predaħ Āubovolnej osobe. 
PoĀnohospodársky pozemok nemusí byħ nut-
ne kus pola, vinica alebo lúka. Nemusí maħ 
vôbec charakter poĀnohospodárskeho po-
zemku. Legislatívne však môže spadaħ do ka-
tegórie „poĀnohospodársky pozemok”

Ako zistím, že daný pozemok patrí do ka-
tegórie „poĀnohospodárske pozemky”?

Vbprvom rade musíte zbystriħ pozornosħ 
ak Váš pozemok patrí medzi niektoré zbtých-
to druhov (evidované je to vo Vašom liste 
vlastníctva)

  Vinice
  ChmeĀnice
  Ovocné sady
  Orná pôda
  Trvalé trávne porasty (predovšet-

kým pri tomto druhu pozemku klien-
ti Ïasto netušia, že môže ísħ ob tzv. 
PoĀnohospodársky pozemok)

Ðalším kritériom je výmera viac ako 
2000b m2 (netýka sa teda menších pozem-
kov), nachádza sa vbextraviláne (ak sa nachá-

dza vbintraviláne, máte pokoj). Zákon tiež de-
ਭ nuje Ñalšie kritériá, kedy pozemok nemusí 
byħ považovaný za poĀnohospodársky, ab to 
aj vbprípade, ak je urÏený územným plánom 
ako stavebný alebo je jeho možnosħ využi-
tia ako poĀnohospodárskeho pozemku výraz-
ne obmedzená. Predovšetkým posledné kri-
térium je vcelku kontroverzné abnie je jasné 
kto by mal urÏiħ, Ïi je možnosħ využitia po-
zemku ako poĀnohospodárskeho obmedzená 
alebo nie je.

Predaj poʵnohospodárskej 
pôdy
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Môj pozemok spadá do kategórie „poĀno-
hospodársky pozemok“, chcem ho predaħ 
Ïo Ñalej?

Máte dve možnosti. Prvou je, že predá-
te poĀnohospodársky pozemok fyzickej ale-
bo právnickej osobe ktorá má trvalý pobyt 
respektíve sídlo na území Slovenskej repub-
liky minimálne 10 rokov abzároveĊ vykonáva 
poĀnohospodársku Ïinnosħ najmenej 3 roky. 
Vbpraxi však takýto klienti budú chcieħ za-
platiħ nižšiu cenu ako je reálna trhová cena 
lebo vedia, že ich konkurencia je nižšia, alebo 
nebudú maħ obpozemok vôbec záujem zbdô-
vodu nízkej reálnej poĀnohospodárskej vy-
užiteĀnosti. Druhou možnosħou je absolvo-
vaħ relatívne komplikovaný proces verejného 
ponúkania pozemku prostredníctvom portá-
lu abúradnej vývesnej tabule.
Ako teda postupovaħ ak chcem maħ mož-
nosħ predaħ poĀnohospodársky pozemok 
akejkoĀvek osobe?

AkejkoĀvek osobe takýto pozemok ne-
budete môcħ predaħ nikdy. Podmienka trva-
lého pobytu minimálne 10 rokov na území 
Slovenskej republiky ostáva ਭ xná pre kaž-
dého. Vb prvom rade ale budete potrebovaħ 
elektronický obÏiansky preukaz ab kb nemu 
prislúchajúcu ÏítaÏku. Ðalej je nutné verej-
ne ponúkaħ pozemok vbdvoch kolách po 15 
dní na špeciálnej na to urÏenej stránke (regis-
ter zverejĊovania ponúk)- hि ps://pozemky.
mpsr.sk. Prvé kolo je urÏené pre ponúkanie 
poĀnohospodárom vb okolí obce, vb ktorej sa 
pozemok predáva. Druhé kolo je urÏené pre 
poĀnohospodárov vb rámci celej Slovenskej 
republiky. SúÏasne je potrebné maħ ponu-
ku zverejnenú aj na úradnej tabuli obce, pod 
ktorú daný pozemok spadá – pozor, zverej-
nenie je nutné potvrdiħ peÏiatkou obecné-
ho úradu abdátum musí korešpondovaħ sbdá-
tumom zverejnenia vb registri zverejĊovania 
ponúk. Pri povolení vkladu prevádzaného 
poĀnohospodárskeho pozemku si kataster 
vyžaduje potvrdenie ob trvalom pobyte, po-
tvrdenie obzverejnení na úradnej tabuli abpo-
tvrdenie obzverejnení vbregistri zverejĊovania 

ponúk. Ak absolvujete tento proces abzároveĊ 
sa Vám neozve žiaden záujemca prostredníc-
tvom registra zverejĊovania ponúk, máte 
právo predaħ pozemok akejkoĀvek osobe kto-
rá má trvalý pobyt vbSlovenskej republike mi-
nimálne 10 rokov, avšak iba za rovnakú cenu 
za akú bol ponúkaný.

Tento proces je relatívne zložitý abvbprí-
pade, ak zvažujete predaj takéhoto pozemku, 
neváhajte abkontaktujte ma – rád Vám pora-
dím ako na to.

Zamyslenie na koniec 
NaÏo je toto všetko dobré? Zámer je jasný 
– zabrániħ skupovaniu pôdy zahraniÏný-
mi ਭ rmami, osobami abinvestormi abzároveĊ 
uprednostniħ miestnych poĀnohospodárov. 
Zámer je síce dobrý, ale je na zamyslenie, 
Ïi tento zákon nespôsobuje viac škody bež-
ným Āudom, ktorí by mali maħ právo predaħ 
svoj majetok ĀubovoĀne ako veĀkým investo-
rom, ktorým staÏí kúpiħ si slovenskú ਭ rmu 
sbpoĀnohospodárskou Ïinnosħou dlhšou ako 
3 roky ab vedia kúpiħ aj poĀnohospodársky 
pozemok.  
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