
Dokument čís. 11

Dodatok čís.2 k   S M E R N I C I  čís.  S UMT - 
01/2021 na určenie ceny nájmov pre nájomné zmluvy 

Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

1/ V bode 2. Smernice 
Cena nájmu za pozemky pod objekty určené na podnikanie a pod chaty, rekreačné 

zariadenia, používané a ponúkané na prenájom ubytovania a  poskytovanie verejného 
ubytovania, iné stavebné objekty a pozemky tvoriace ich okolie

mení sa písm. a/ sa nahrádza novým ustanovením, ktoré znie :

a/ Cena nájmu za pozemky pre právnické osoby, za pozemky pod objekty určené na podni 
    kanie a pod chaty, rekreačné zariadenia používané na  poskytovanie verejného ubytova 
    nia, resp. používané a ponúkané na prenájom ubytovania tretím osobám, ako i stavby  
    alebo objekty technického charakteru alebo iného určenia       

3,00 € /m2 /rok

tento nájom zvyšuje o  5% z ceny nájmu za plochu každého ďalšieho nadzemného podlažia

Záverečné ustanovenia Smernice čís.  S UMT-01/2021 
sa vkladajú nové odstavce, a to v poradí ako štvrtý, piaty, šiesty, siedmy a ôsmy,  s 

nasledujúcim znením :

Pri zmene nájomcu sa s novým nájomcom sa uzatvorí  nová  NZ, kde  zaplatením  jedno-rá-
zového nenávratného poplatku vo forme zvýšeného nájmu v čiastke  10.000,- EUR za uza-
vretie NZ je povinný nový nájomca. 

Rovnako pri postúpení práv z nájomných zmlúv na pozemky spoločenstva povinnosť zapla-
tenie jedno- rázového poplatku vo výške 10.000,- EUR je viazané na  nového nájomcu.

Z povinnosti zaplatenia jedno-rázového nenávratného poplatku vo forme zvýšeného nájmu 
v čiastke  10.000,- EUR je oslobodený nový nájomca ako osoba, ktorá je osobou blízkou vo 
vzťahu k predchádzajúcemu nájomcovi.

Z  povinnosti zaplatenia uvedeného jedno-rázového poplatku sú oslobodené pozemky / 
parcely o rozlohe do 250 m2, ktoré nie sú vhodné alebo určené na zástavbu. 

Výbor UMT  má právomoc v rámci tejto smernice stanoviť  v  jednotlivých odôvodnených 
prípadoch osobitné podmienky nájmu.

Ostatné odseky Záverečných ustanovení sa primerane posúvajú.
mení sa posledný odsek a  nahrádza sa novým ustanovením, ktoré znie :

Táto  smernica bude každoročne prehodnocovaná, aktualizovaná a  jej podmienky, príp. 
zmeny budú schvaľované rozhodnutím výboru Urbár  Martin, pozemkové spoločenstvo.

Vo všetkom ostatnom platia ustanovenia Smernice v jej pôvodnom znení, bez zmien. 



Tento Dodatok nadobúda platnosť a  účinnosť dňom schválenia - Uznesenie čís. 
01/2022 Zhromaždením Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo dňa 1.10.2022 a platí 
pre právne pomery a  vzťahy vzniknuté na základe Nájomných zmlúv uzatvorených 
dňom nasledujúcim po nadobudnutí jeho platnosti a účinnosti.

V Martine, 1.10.2022

         Ing. Vladimír Švehla
         predseda spoločenstva

S M E R N I C A čís. S UMT - 01/2021
na určenie ceny nájmov pre nájomné zmluvy

Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo 
/ úplné znenie k 1. 10. 2022/

Ceny nájmu za časti parciel / pozemok / spoločnej nehnuteľnosti spoločenstva a objektov 
UMT / chaty /  sú určené na základe zásad, ktoré prijal výbor Urbár Martin, poz. spol., dňa 
11. 6. 2007 a ktoré schválilo Valné zhromaždenie spoluvlastníkov urbárskych podielov dňa 
23. 6. 2007 a aktualizované Zhromaždením zo dňa 5. 3. 2021.

Všeobecné zásady uzatvárania nájomných zmlúv spoločenstva na časti parciel spoločnej 
nehnuteľnosti  :

Výška cena nájmu na základe nájomných zmlúv je stanovená metódou polohovej diferenci-
ácie a metódou porovnania s cenami obvyklými a platná je od 1. 1. 2008. Ceny sa budú 
upravovať o inflačný koeficient oficiálne zverejnený štatistickým úradom SR od roku 2007. 

Polohová diferenciácia je určená v  troch pásmach. V  druhom a  treťom pásme sa ceny 
znižujú o 10%, resp. 20%.

Špeciálne podmienky sú určené pre parcely dané  do nájmu  lyžiarskemu stredisku Martin-
ské hole  a novo budované zariadenia cestovného ruchu.
 
Daň z nehnuteľností za pozemky uhrádza Urbár Martin, poz. spol.

Touto Smernicou sa stanovuje výška nájmu v jednotlivých kategóriach nasledovne :

1. Cena nájmu za pozemky pod súkromné chaty, iné stavebné objekty a ich okolie 
pre individuálnu rekreáciu

a) pozemok zastavený chatou pre individuálnu rekreáciu  1,20 € /m2 /rok
    iným objektom 



b) pozemok okolie chaty        0,50 € /m2 /rok

k uvedeným cenám nájmu podľa bodu 1.  majú podielnici UMT zľavu 20 %.
2. Cena nájmu za pozemky pod objekty určené na podnikanie a pod chaty, rekreačné 
zariadenia, používané a ponúkané na prenájom ubytovania a  poskytovanie verejné-

ho ubytovania, iné stavebné objekty a pozemky tvoriace ich okolie:

a/ Cena nájmu za pozemky pre právnické osoby, za pozemky pod objekty určené na podni 
    kanie a pod chaty, rekreačné zariadenia používané na  poskytovanie verejného ubytova 
    nia, resp. používané a ponúkané na prenájom ubytovania tretím osobám, ako i stavby  
    alebo objekty technického charakteru alebo iného určenia 
         3,00 € /m2 /rok

    tento nájom zvyšuje o  5% z ceny nájmu za plochu každého ďalšieho nadzemného 
    podlažia

b/ pozemok tvoriaci okolie objektov a stavieb podľa bod 2a/  1,00 € /m2 /rok

c/ ku každému pozemku podľa bodu 2. sa priráta plocha 100 m2
    zo spoločnej nehnuteľnosti ako priestor na parkovanie, 
    manipulačný priestor a pod.      1,00 € /m2 /rok 

3. Cena nájmu za chaty UMT: 

Cena nájmu schvaľuje výbor na základe výsledkov verejnej súťaže.

4. Cena nájmu za pozemky pre lyžiarske strediská :

Cena nájmu schvaľuje výbor na základe výsledkov verejnej súťaže.

Nájomné technických zariadení pre lyžiarske strediská po kolaudácii zariadení sa upraví na 
ceny určené podľa aktuálnych znaleckých posudkov so zľavou pre 8 miestnu kabínovú 
lanovku Stráne-Martinské hole nasledovne :  
           
-30% zľava v roku kolaudácie
-20% zľava v prvom roku po kolaudácii
-10% zľava v druhom roku po kolaudácii

U ostatných dopravných zariadení podľa aktuálnych znaleckých posudkov, bez zľavy.

5. Ceny nájmu za pozemky pre poľnohospodársku výrobu 

Výška nájmu je stanovená 
      

30,50 €/ ha/rok 

s každoročným  zvýšením o koeficient inflácie.



6. Ceny nájmu za pozemky so špeciálnym určením - pre  výkon práva poľovníctva 

Výška nájmu bude stanovená podľa príslušných zákonných ustanovení a  vykonávacích 
predpisov.

7. Postúpenie práv z prenájmu

Postúpenie práv z  nájomných zmlúv na pozemky spoločenstva podliehajú schváleniu 
výboru UMT a v prípade postúpenia týchto práv osobu inú ako osobu blízku podlieha spo-
platneniu  poplatkom vo výške        10.000,-  €

Záverečné ustanovenia:

Nové nájomné zmluvy budú predmetom rokovania zasadnutia výboru UMT a po ich schvá-
lení a vyjadrení DR  následne podpísané štatutárnymi zástupcami UMT.

Pri podpise novej Nájomnej zmluvy na parcely UMT v  zmysle bodu 1. a  2. Smernice je 
Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi jednorazový nenávratný poplatok za uzavretie 
Nájomnej zmluvy vo výške 10.000,- EUR.  Z tohto poplatku majú podielnici UMT v súlade so 
zásadou uvedenou v bode 1. Smernice zľavu 20%.
Ceny nájmu uvedené v tejto Smernici sú stanovené ako minimálne ceny nájmu.  V spojitosti 
s  faktickým účelom využívania, resp. využitia nehnuteľnosti nájomcom môže výbor rozhod-
núť vzhľadom k aktuálnemu vývoju cien nájmu na trhu, ako i vzhľadom k diferenciácii polohy 
nehnuteľností  o  výške nájmu, ktorá presahuje ceny nájmu určené podľa tejto Smernice.
Pri zmene nájomcu sa s novým nájomcom sa uzatvorí  nová  NZ, kde  zaplatením  jedno-rá-
zového nenávratného poplatku vo forme zvýšeného nájmu v čiastke  10.000,- EUR za uza-
vretie NZ je povinný nový nájomca. 

Rovnako pri postúpení práv z nájomných zmlúv na pozemky spoločenstva povinnosť zapla-
tenie jedno- rázového poplatku vo výške 10.000,- EUR je viazané na  nového nájomcu.

Z povinnosti zaplatenia jedno-rázového nenávratného poplatku vo forme zvýšeného nájmu 
v čiastke  10.000,- EUR je oslobodený nový nájomca ako osoba, ktorá je osobou blízkou vo 
vzťahu k predchádzajúcemu nájomcovi.

Z  povinnosti zaplatenia uvedeného jedno-rázového poplatku sú oslobodené pozemky / 
parcely o rozlohe do 250 m2, ktoré nie sú vhodné alebo určené na zástavbu. 

Výbor UMT  má právomoc v rámci tejto smernice stanoviť  v  jednotlivých odôvodnených 
prípadoch osobitné podmienky nájmu.

Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia - Uznesením čís. 007/21 na 
Valnom zhromaždení spoločenstva konaného 5.3.2021 a v úplnnom znení vrátane 
Dodatku čís. 1 Dodatku čís. 2 bola schválená Zhromaždením spoločenstva dňa 

1.10.2022

Týmto sa v  plnom rozsahu zrušujú  zásady stanovenia nájmu, ktoré prijal výbor Urbár 
Martin, pozem. spol., dňa 11. 6. 2007 a ktoré schválilo VZ spoluvlastníkov urbárskych  



podielov dňa 23. 6. 2007.

Táto  smernica bude každoročne prehodnocovaná, aktualizovaná a  jej podmienky, príp. 
zmeny budú schvaľované rozhodnutím výboru Urbár  Martin, pozemkové spoločenstvo

V Martine, 1.10.2022

Ing. Vladimír Švehla
predseda UMT


