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Odpustenie nájomného za nájom nebytových priestorov (COVID-19): 

1. Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR 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 (ďalej len 
„schéma“) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné (pomoc podľa Dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v 
platnom znení) z kapitoly MH SR. Výzva bola vyhlásená dňa 23.06.2020 a lehota na predkladanie žiadostí končí 
dňom 30.11.2020. Disponibilný objem zdrojov, vyčlenených v rámci tejto výzvy, je 200 000 000 eur. Cieľom 
výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania. 

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe 
dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého 
užívania. Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho 
hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas 
ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené: 

 uzavretím prevádzky, 
 prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, 
 podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (prevádzky verejného 

stravovania, prevádzky na letiskách a podobne). 

V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne 
opatrenie. 

Obce a mestá ako právnické osoby môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom 
obcí znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi. Pre výpočet 
výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak 
nájomný vzťah netrval celé toto obdobie. 

Do sumy nájomného, ktorá je predmetom žiadosti o dotáciu na nájomné, nemožno zahrnúť úhrady za služby 
obvykle spojené s nájmom (napr. energie). 

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo 
časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z 
budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže 
získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z 
nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, 
počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku. 

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať 
prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných 
splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti 
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej 
lehote splatnosti. 

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať najviac 48 mesiacov. 
Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj 
nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. 

Ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo 
obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tie budú splatné 
vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. 

Uvedené právo majú nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj 
nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Počas obdobia platenia splátok 
prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť 
nájomné nebolo dohodnuté pred 01.02.2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na 
zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú. 
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Predpokladom na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je ochota prenajímateľa poskytnúť 
nájomcovi zľavu na nájomnom a dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného. Na 
základe vzájomnej dohody požiada nájomca prenajímateľa o predloženie žiadosti o dotáciu na nájomné. Žiadosť 
podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet prenajímateľa. Žiadosť musí byť podpísaná za obe 
strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, autorizovaný podpismi prenajímateľa a nájomcu, bude mať 
rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa 
plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu nebude potrebné k žiadosti o 
poskytnutie dotácie na nájomné osobitne prikladať dohodu medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí 
zľavy z nájomného. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: Návrh nebol prerokovaný v MR. 

MZ schvaľuje v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu 
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zníženie nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Levoča o 50 % za obdobie sťaženého užívania, dané opatreniami, prijatými 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, zriaďovateľmi škôl a školských zariadení 
alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
T: 31.07.2020 
 
Nájom nehnuteľností: 

2. Mesto Levoča uzatvorilo dňa 04.04.2018 ako nájomca so SR - Slovenskou správou ciest, Bratislava ako 
prenajímateľom, nájomnú zmluvu na prenájom pozemku parc. č. KNC 1074/54, za účelom umiestnenia 
a prevádzkovania autobusovej zastávky pri ceste I/18. Mesto po realizácii stavby „Rekonštrukcia studne, Sadová 
ulica“, požiadalo o kúpu pozemku a 11.06.2020 bol do katastra nehnuteľností povolený vklad vlastníckeho práva 
v prospech mesta Levoča. Z uvedeného dôvodu je potrebné ukončiť uzatvorenú nájomnú zmluvu. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: Návrh nebol prerokovaný v MR. 

MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa pod autobusovou zastávkou na 
pozemku parc. č. KN-C 1074/54 – zast. pl. s výmerou 9 m2 v lokalite ulica Sadová (pri ceste I/18), založeného 
Nájomnou zmluvou č. 4620/2018/OM/253 (SSC 216/6332/2018) zo dňa 04.04.2018, uzavretou medzi Mestom 
Levoča ako nájomcom a SR – Slovenská správa ciest, Bratislava, IČO: 00 003 328 ako prenajímateľom, a to 
dohodou ku dňu povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Mesta Levoča do katastra nehnuteľností.  
T: ako v texte 
 
 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 01.07.2020 


