
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ 

v pôsobnosti MHSR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v 
súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 1 SA. 59809 (2020/N)(ďalej len „schéma“)

Žiadosť je určená pre nájomcov, ktorí majú priestory prenajaté od Mesta Pezinok a majú
zriadenú e-Schránku

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI na Mestsky úrad Pezinok do : 26. Februára 2021 (piatok) 

PERCENTO POSKYTNUTIA DOTÁCIE : 50 %

PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE :

- maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby , ktoré boli obmedzené
v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to 
za obdobie 24.10. - 8.11.2020 podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú 
žiadosť za obdobie 19.12.- 31.01.2021

- špecifické prevádzky /prevádzky verejného stravovania / majú možnosť 
podania jednej žiadosti za obdobie 15.10.-31.01.2021

PODMIENKY NÁJOMCU PRE OPRÁVNENOSŤ DOTÁCIE :

- nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020
- nájomca, ktorý má v nájme viac prevádzok, musí podať žiadosť za každú prevádzku zvlášť

Nájomca môže byť len:
• Fyzická osoba - podnikateľ
• Právnická osoba - podnikateľ (napr. s.r.o)

• Právnická osoba - nepodnikatel' (napr. občianske združenie)

Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:

• povinným uzavretím prevádzky;

• podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;

• podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a 

pobytu.

• v prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v 
príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o 
registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 390/2019 Z.z.

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je podľa Výzva podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca:

• poskytovatel' ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so 

zdravotnou poisťovňou);
• subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 - Skupina 64.1 - 66.3).

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.


