VZOR
Evidencia pozemkov
EVIDENCIA PRENAJATÝCH A VLASTNÝCH POZEMKOV
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Poznámky:
evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu obsahuje údaje podľa
stĺpcov tabuľky, šírka stĺpcov ani smer popisu nie sú záväzné,
v tabuľke sa evidujú údaje o prenajatých pozemkoch a pozemkoch vo vlastníctve
a v obhospodarovaní nájomcu,
v hlavičke tabuľky sa vyplnia údaje o nájomcovi (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto
podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov,
sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu) a názov a číslo katastrálneho
územia,
v stĺpci 2 sa uvedie parcelné číslo, ak ide o parcelu registra CKN alebo EKN, alebo označenie
pozemku pracovným číslom, ak ide o náhradný pozemok alebo podnájomný pozemok v
nájme
v stĺpci 3 sa ako pôvod parcely uvedie skratka: CKN (parcela C-KN), EKN (parcela E-KN),
P15 (náhradný pozemok podľa § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení
účinnom do 31. 12. 2007), P12B (podnájomný pozemok podľa § 12b zákona), P12A
(podnájomný pozemok podľa § 12a zákona), P10 (podnájomný pozemok podľa § 10 zákona),
v stĺpci 4 sa uvedie kód druhu pozemku: 02 (orná pôda), 03 (chmeľnica), 04 (vinica), 05
(záhrada), 06 (ovocný sad), 07 (trvalý trávny porast), 10 (les), 11 (vodná plocha), 13
(zastavaná plocha a nádvorie), 14 (ostatná plocha),
v stĺpci 5 sa uvedie evidovaná výmera pozemku v m2,
v stĺpci 6 sa uvedie znížená výmera pozemku v m2, ak nie je nájomcom prenajatá a užívaná
celá výmera pozemku,

v stĺpci 7 sa uvedú údaje o vlastníkovi pozemku (ak ide o pozemok s pôvodom CKN alebo
EKN), alebo o vlastníkovi ktorému bol vyčlenený náhradný pozemok alebo podnájomný
pozemok (ak ide o pozemok s pôvodom P15, P10, P12A, P12B),
v stĺpci 8 sa uvedie číslo listu vlastníctva (ak ide o pozemok s pôvodom CKN alebo EKN)
alebo číslo rozhodnutia či číslo podnájomnej zmluvy (ak ide o pozemok s pôvodom P15, P10,
P12A, P12B),
v stĺpci 9 sa uvedie spoluvlastnícky podiel osoby uvedenej v stĺpci 7 k pozemku,
v stĺpci 10 sa uvedie výmera spoluvlastníckeho podielu v m2 s presnosťou na 2 desatinné
miesta z výmery pozemku zo stĺpca 6,
v stĺpci 11 sa ako právny titul obhospodarovania uvedie skratka: VLA (vlastník), NZM
(nájomná zmluva), ZAN (zákonný nájom), P12A (nájomcovi vzniklo právo a povinnosť
hospodárenia na pozemku podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona), P12B (nájomcovi
vzniklo právo a povinnosť hospodárenia na pozemku podľa § 12b zákona), NV12 (nájomný
vzťah podľa § 12 ods. 4 zákona), NV13 (nájomný vzťah podľa § 13 ods. 3 zákona), BEZ (bez
právneho titulu),
v stĺpcoch 12 a 13 sa v tvare mesiac/rok (napr. 11/2017) uvedie začiatok nájmu a ak ide
o nájom na dobu určitú, aj koniec nájmu.

