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Vec: Žiadosť o zľavu na nájomnom z dôvodu pandémie COVID-19

Vzhľadom na súčasnú situáciu z dôvodu pandémie COVTD- 19, pre ktorú sú nariadenie výrazné
obmedzenia vo fungovaní gastro prevádzok, Vás týmto úctivo žiadame o poskytnutie zľavy na nájomnom
vo výške minimálne 90% za obdobie január a február.
Podľa zmluvy máme platiť nájomné vždy k 5.dňu v mesiaci na mesiac vopred. Naposledy sme zaplatili
nájomné 5.12.2020 a to na január 2021.
Už v decembri sme žiadali o zľavu na nájomnom, nakoľko bolo od októbra 2020 z dôvodu pandémie
COVID 19 vyhlásené obmedzenie fungovania gastro prevádzok a to zákazom prevádzky v interiéri, keď
mohli byť otvorené len terasy, čo nám začalo výrazne ovplyvňovať tržby tak, že sme nemohli zaplatiť
všetky náklady na prevádzku, t.j. nájomné, energie, odvody a mzdy pre zamestnancov a ďalšie náklady,
ktoré sa nám napríklad zvýšili aj o nákup obalov z plastu na balenie pre zákazníkov.
V decembri sme prvýkrát žiadali mailom zo dňa 1. J 2. o zľavu, ktorá nám ale nebola poskytnutá, tak sme aj
v decembri plnú sumu nájmu uhradili, a to na január 2021.

Vzhľadom na to, že nariadenim vlády bol nariadený už v decembri len okienkový predaj, výrazne sa to
odrazilo na tržbách, aj keď sme sa snažili naďalej fungovať formou okienkového predaja a donášky.
Naše súčasné tržby z vyššie spomenutých dôvodov nedosahujú taký objem, sú len na 15% toho, aby sme
mohli všetky prevádzkové náklady uhradiť aj napriek tomu, že naďalej máme otvorené tak, ako to vláda
povoľuje, januárovú platbu za nájom sme nevedeli z toho uhradiť a tiež ani februárovú, ktorá mala byť
splatná 5.2.2021 a mala pokryť nájom na marec. Musíme naďalej platiť odvody a aspoň minimálne mzdy
na zamestnancov, aby sme udržali zamestnanosť, ďalej energie a platby za tovar, plastové obaly, služby a
pod..

Nárok na štátnu pomoc formou dotácie na zamestnancov alebo na ušlé tržby sme nemohli doteraz požiadať,
pretože nám to neumožňuje žiadne nariadenie, nakoľko sme nová prevádzka.

Prosíme Vás o pochopenie tejto situácie, do ktorej sme sa nie vlastnou vinou dostali a ústretovosť
v posudzovaní poskytnutia zľavy na nájomnom.

S pozdravom

/
Konateľka

V Bratislave, 8.2.2021
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