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Dotácie na nájomné: „Druhá vlna“



„Druhá vlna“ dotácií

Podmienky poskytnutia dotácie na 
nájomné1



3Private and Confidential

▪ Tzv. „Druhá vlna“  

▪ Zákon č. 349/2020 Z.z. (novela zákona 71/2013 Z.z.) 

▪ Obdobie stále trvajúce – opakované žiadosti

▪ Nenárokovateľnosť

▪ Nájomca má postavenie príjemcu dotácie

▪ Sčítanie s dotáciami obdržanými v prvej vlne (na účely limitov)

Podmienky poskytnutia dotácie na nájomné I.
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▪ Všeobecné predpoklady poskytnutia dotácie

▪ Začiatok nájmu najneskôr 1. augusta 2020

▪ Predmet nájmu – miestnosti, s nimi súvisiace obslužné priestory a sklady, trhové 

miesto

▪ Účel užívania – predaj tovaru alebo poskytovanie služieb konečným spotrebiteľom

▪ Poskytnutie zľavy z nájomného prenajímateľom

▪ Sťažené užívanie

Podmienky poskytnutia dotácie na nájomné II.
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▪ Dotácia vo výške zľavy z nájomného

▪ Splatnosť nájomného

▪ Dohodou

▪ Na základe zákona:

▪ 48 mesačných splátok

▪ Splatnosť od skončenia mimoriadnej situácie, najneskôr však od 

1. apríla 2021 (druhá vlna)

Podmienky poskytnutia dotácie na nájomné III.

Zľava Dotácia Nájomné na úhradu

50% 50% 0,-

20% 20% 60%
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▪ Dotácia sa neposkytuje na:

▪ Obratové nájomné

▪ Úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom

▪ DPH

Výluky z dotácie
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▪ Pojem „sťažené užívanie predmetu nájmu“

▪ Uzatvorenie predmetu nájmu

▪ Podstatné obmedzenie zákazom prítomnosti verejnosti

▪ Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

▪ Prerušenie vyučovania

▪ Otvorené prevádzky vs. zákaz vychádzania

▪ Zatvorenie prevádzok a výnimky

Sťažené užívanie predmetu nájmu I.
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▪ A. Osobitne uzatvorené alebo obmedzené prevádzky

▪ Od 1.10.2020, resp. 15.10.2020

▪ Aquaparky, kúpaliská, wellness

▪ Fitness centrá

▪ Hromadné podujatia

▪ Kultúrne predstavenia

▪ Verejné stravovanie

Sťažené užívanie predmetu nájmu II.
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▪ B. Zákaz vychádzania 

▪ Od 24.10.2020 do 8.11.2020 resp. 14.11.2020

▪ Všetky maloobchodné prevádzky a služby, okrem výnimiek

▪ Doba trvania v závislosti od okresu

▪ C. Zatvorenie prevádzok 

▪ Od 19.12.2020

▪ Všetky maloobchodné prevádzky a služby, okrem výnimiek

Sťažené užívanie predmetu nájmu III.



Podávanie žiadostí o dotácie 2
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▪ Podanie niekoľkých žiadostí v rámci druhej vlny

▪ Do 31.03.2021

▪ Východisko – dohoda o zľave z nájomného

▪ Prostredníctvom elektronickej schránky

▪ Elektronický formulár

▪ Vyplní prenajímateľ aj za nájomcu

▪ Nájomca podpíše v lehote 48 hodín od doručenia

▪ Prenajímateľ odošle na MH SR

▪ Dodatok k zmluve sa nevyžaduje

Podávanie žiadostí o dotácie



Dodatky v praxi 3
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▪ Formulár žiadosti o dotácie má účinky dohody vo vzťahu k výške zľavy na nájomnom

▪ Otvorené otázky z pohľadu prenajímateľa

▪ Splatnosť dlžného nájomného

▪ Neposkytnutie dotácie

▪ Otvorené otázky z pohľadu nájomcu

▪ Sankcie za omeškanie s platením nájomného

▪ Iné platby

Dodatky v praxi
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Ďakujem Vám za pozornosť!

Senior Associate

Bratislava, Slovakia

421 2 52 63 28 04

j.brezinova@taylorwessing.com
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