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Vec: 
Výzva na predkladanie údajov k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného – 

COVID 19    
 

Mesto Nitra Vás týmto vyzýva na poskytnutie údajov pre podanie žiadosti o dotáciu v zmysle 
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „MH SR“) v znení neskorších predpisov na úhradu nájomného za predmet nájmu, 
ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo sťažené v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „dotácia“).  
 
      Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 18/2021-MZ na zasadnutí dňa 04.02.2021 schválilo 
poskytnutie zľavy z finančného plnenia nájomného vo výške 50% pre všetkých nájomcov nehnuteľností 
vo vlastníctve Mesta Nitra alebo vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., ktorí majú nárok na 
dotáciu na podporu nájomného v zmysle § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za obdobie 
a podľa podmienok stanovených v tomto zákone a zároveň za podmienky, že nájomcovia majú ku dňu 

podania žiadosti usporiadané všetky finančné záväzky voči Mestu Nitra, resp. spoločnosti 
Službyt Nitra, s.r.o. (s výnimkou neuhradeného nájomného a poplatkov za služby spojené s nájmom 
v mesiacoch október, november, december 2020). 
 
     Žiadosť na priloženom tlačive je potrebné doručiť na Mesto Nitra, príp. referentom pre prevádzku 
tržníc, najneskôr do 28.02.2021.  

 
    Oneskorené a nekompletne vyplnené žiadosti nebudú akceptované.  
 
     Prenajímateľ Vám zašle na podpis vyplnenú elektronickú žiadosť, a preto si pravidelne kontrolujte 
svoje elektronické schránky. Obratom túto žiadosť podpíšte. Na podpis žiadosti máte 48 hodín! Postup 
nájdete v príručke pre podanie žiadosti – nájomca vydanej MH SR a zverejnenej na 
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Navody/Prirucka%20pre%20elektronické%20podanie%20žiadosti%20o
%20dotáciu%20-%20Nájomca.pdf . 
 
    S pozdravom 
 

      Mgr. Martin Horák 
     prednosta Mestského úradu 


