
Meno a adresa nájomcu:..........

Obchodné meno, IČO nájomcu : 

Telefónne číslo/e-maiľ...............

Mestský úrad Pezinok 
Radničné námestie č.7 
902 14 Pezinok

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR podľa §13c) zákona č.71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v z.n.p. 
a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na 

nájomné v znení dodatku č.l SA. 59809 (2020/N) vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na

nájomné

Číslo elektronickej schránky nájomcu:

Údaje o nájomcovi

IČO DIČ IČ DPH

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa

Právna forma (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, podnikateľ)

Veľkosť podniku ( hodiace sa označte x )
Mikro a malý podnik Stredný podnik Veľký podnik

Adresa sídla

Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo

PSČ Obec Okres

Štatutár/i s právom konať v mene spoločnosti, ktorí bude/ú žiadosť elektronicky podpisovať za nájomcu (meno 
a priezvisko štatutára nájomcu musí byť zhodné s menom a priezviskom uvedeným v rámci kvalifikovaného elektronického 
podpisu). V prípade viacerých štatutárov, doplniť riadky v žiadosti.

Meno Priezvisko Typ štatutára (napr. konateľ)

Číslo elektronickej schránky každého zo štatutárov, ktorí budú žiadosť podpisovať (v prípade viacerých štatutárov, doplniť 

riadky v žiadosti)________________________________________________________________________________________

Dátum účinnosti nájomnej zmluvy (zmluva musí byť účinná najneskôr 1.8.2020)



Výmera prenajatého priestoru (v m2)

Výmera, na ktorú sa vzťahuje kompenzácia (vrátane všetkých priestorov bezprostredne súvisiacich s činnosťou)

Nájomné za obdobie sťaženého užívania

Začiatok sťaženého užívania Koniec sťaženého užívania Počet dní sťaženého užívania

Nájomca je platcom DPH: (hodiace sa zakrúžkujte)

Údaje o doteraz poskytnutej pomoci podľa oddielu 3.1.Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (áno/nie).
Ak áno, v akej výške bola pomoc poskytnutá (napr.paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci 

prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom)___________________________________________________

VYHLÁSENIE: Žiadateľ zodpovedá svojim podpisom za správnosť poskytnutých údajov uvedených v žiadosti.

podpis žiadateľa o dotáciu na nájomné

V.................... dňa


