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N Á V R H   U Z N E S E N I A  

 

Miestne zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu   

 
s c h v a ľ u j e    

 

poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania nájomcom – 

JUDr. Eva Imrišová, Notársky úrad, Junácka č. 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 783 686 za podmienky, 

že nájomca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly mi-

nisterstva hospodárstva v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorý sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. a zároveň za splnenia podmienky, že nájomcovi bude 

dotácia na úhradu nájomného ministerstvom hospodárstva schválená 

 

; za obdobie mesiaca február 2021 a marec 2021 

 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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Dôvodová správa 

 

Z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej re-

publiky bola dňa 11.03.2020 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 vyhlásená mimoriad-

na situácia pre celé územie republiky.  

 

Od 17.06.2020 je účinný zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorý sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (ďalej len „Zákon“). 

 

Podľa tohto Zákona je možné poskytnúť z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva dotáciu na 

úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej 

zmluvy (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so 

zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgá-

nov štátnej správy znemožnené alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti 

v predmete nájmu.  

 

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné           

prostredníctvom prenajímateľa. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu 

a na vlastný účet. 

 

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je: 

a) poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnu-

tú zdravotnú starostlivosť, 

b) subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore. 

 

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu: 

a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu urče-

né na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby ko-

nečným spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, 

alebo 

b) trhové miesto. 

 

Za nájomné sa nepovažujú: 

a) úhrady za služby spojené s nájmom (napr. energie ), 

b) obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu. 
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Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení týchto podmienok: 

a) nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom 

a nájomcom, 

b) nájomná zmluva musí byť účinná najneskôr k 01.02.2020, 

c) na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 

12.03.2020, 

d) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené: 

- uzavretím prevádzky na úseku verejného zdravotníctva 

- znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenia vyučovania na školách 

a v školských zariadeniach 

- podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke. 

 

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t. j. dotácia          

na nájomné sa vypláca priamo na účet prenajímateľa. Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá   

elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, 

ako aj za stranu nájomcu. 

 

Stanovisko Komisie finančnej pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2021 Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatre-

niami k zabráneniu šírenia nákazlivej choroby COVID-19 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál. 

Pripomienka: preveriť či je parkovacie miesto súčasťou nejakej zmluvy, alebo je využívané bezod-

platne. 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

 ZA:  5 

 PROTI: 0 

 ZDRŽAL SA: 0 

 

Materiál bol predmetom rokovania miestnej rady dňa 23.03.2021; s nasledovným hlasovaním: 

- za:  6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

 

 


