Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o., Nitra

Vás srdečne pozýva na konzultačný deň

Aplikácia aktuálnych právnych predpisov o
poľnohospodárskej pôde

Lektor: JUDr. Pavol PAČUTA
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

Miesto konania:

Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra
Dátum konania:

9. 3. 2020
V čase od 9 – 14 hod.
prezentácia od 8:30 – 9:00 hod.

Cieľ:
Aplikácia platných právnych predpisov vo veci užívania poľnohospodárskych pozemkov.
Konzultačný deň bude zameraný na aktuálne problémy v praxi a na riešenie konkrétnych
problémov.
Konzultačný deň je určený:
- poľnohospodárskym podnikom, SHR, urbárom a OZ
- obciam a mestám
- zástupcom ďalších podnikateľských subjektov
- ostatnej verejnosti (vlastníkom poľ. pôdy)
Obsah seminára:

- Aplikácia platných právnych predpisov upravujúce vzťah k poľnohospodárskej pôde
- aplikácia zákona číslo 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v platnom znení a zmena
cit. zákona novelou - zákonom č. 158/2019 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2019
- vznik nájmu k poľ. pôde
- náhradná pôda do 31.12.2007
- nájomný a podnájomný vzťah k pôde
- skončenie vzťahu k poľ. pôde dohodou, výpoveďou a pod.
- prednostné právo k poľ. pôde po skončení nájomného vzťahu
- obvyklá výška nájomného podľa zákona č. 504/2003 Z.z. a podľa vykonávacej
vyhlášky MPaRV SR č. 172/2018 Z.z.
- zákona o pozemkových spoločenstvách
- Konzultácia s účastníkmi o poznatkoch z aplikačnej praxe
- Osobitné poznatky účastníkov seminára z praxe a ich riešenia
Počas konzultácie účastníci môžu klásť otázky, ktoré považujú za problematické pre ich činnosť.
Vaše otázky k problematike môžete zasielať vopred na adresu seminar@svo.sk
Konzultačný deň je zameraný na konzultáciu podľa potreby účastníkov, bez učebných podkladov.
Účastnícky poplatok na osobu je 79,- EUR a zahŕňa školné, občerstvenie a obed.
Nestornovaním záväznej prihlášky si organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v
plnej výške.
Pre uľahčenie prihlasovania sa na semináre sme pre vás pripravili elektronické prihlasovanie. Prihlásiť
sa je možne vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý je vytvorený v google formulároch. Stačí
nakopírovať odkaz do prehliadača.
https://goo.gl/forms/bVZvPAIy3rVh7HDn1
Kontakt:
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. , Petzwalova 30, P.O.Box 33, 949 11 Nitra,
IČO: 44618735 , DIČ: 2022781926, Nie sme platcami DPH na Slovensku.
Tel.: 0907 522 699 e-mail: seminar@svo.sk web: www.svo.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka č. účtu 2620148945/1100, variabilný symbol 32020
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2014 8945 , BIC ( SWIFT ) TATRSKBX

Záväzná prihláška
Aplikácia aktuálnych právnych predpisov o poľnohospodárskej pôde /9.3.2020/

Meno a priezvisko, titul
.............................................................................................................................................................
Telefón , fax ......................................................................e-mail.............................................................

Názov a adresa zamestnávateľa..................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Účastnícky poplatok 79,- EUR, IBAN: SK83 1100 0000 0026 2014 8945 , variabilný symbol 32020
Súhlasím so spracovaním uvedených údajov ktoré sú použité našou spoločnosťou výlučne na
administratívu a fakturáciu
ÁNO / NIE
Súhlasím so zasielaním ďalších informácií.
ÁNO / NIE
*účet z ktorého budú peniaze posielané
Na ťarchu účtu *..........................................................................................................................................
IČO .......................................DIČ..............................................IČ DPH....................................................
V..................................... dňa ...............................
Podpis a pečiatka

