
Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného v zmysle zákona 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Nájomca:    .................................................................................................................................. 

obchodné meno: ............................................................................................................................ 

sídlo/miesto podnikania: ............................................................................................................... 

IČO:  ........................................................................................................................................... 

číslo eSchránky nájomcu: ............................................................................................................. 

telefón: .......................................................................................................................................... 

bankové spojenie na zaslanie dotácie: .......................................................................................... 

č. j. nájomnej zmluvy: ...................................................... účinná od: ......................................... 

dátum ukončenia nájomnej zmluvy1: ........................................................................................... 

platca DPH: áno / nie2
 

veľkosť podniku: mikro a malý / stredný / veľký2 

podnik v ťažkostiach: áno / nie2 

predmet nájmu: ............................................................................................................................. 

názov prevádzky: .......................................................................................................................... 

doba sťaženého užívania predmetu nájmu uzatvorením prevádzky na základe nariadenia úradu 

verejného zdravotníctva: 

od ............................. do .............................. 

nájomca získal v súvislosti s COVID-19 inú formu pomoci: áno / nie2, ak áno, tak akú: 

.............................................................................................. vo výške: ........................................ 

 

 

                                                           
1 uveďte, len ak táto skutočnosť nastala 

 
2 nesprávne prečiarknite 



Nasledujúcu časť v rámčeku vyplní len mikro alebo malý podnik označením len pravdivých 

vyhlásení: 

 Nie je voči mne uplatnené vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá Slovenskou republikou 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom 

konaní. 

 Nebol mi právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 

a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická osoba). 

 Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

 Nedostal som pomoc na záchranu alebo pomoc na reštrukturalizáciu. V opačnom 

prípade som príslušný úver vrátil alebo vypovedal príslušnú záruku a nepodlieham 

reštrukturalizačnému plánu. 

 Som si vedomý, že pomoc poskytnutá na jeden podnik (hospodársku jednotku) 

podľa časti 3.1. Dočasného rámca nesmie prekročiť 800 tis. eur. Som si vedomý, že 

pomoc podnikom pôsobiaci v odvetví rybolovu akvakultúry nemôže prekročiť 120 tis. 

eur na jeden podnik (hospodársku jednotku), a že pomoc podnikom  pôsobiacim v 

poľnohospodárskej prvovýrobe nemôže prekročiť 100 tis. eur na jeden podnik 

(hospodársku jednotku). V prípade, že podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré 

sa uplatňujú rôzne limity, zabezpečí primeranými prostriedkami (ako je napr. oddelenie 

účtov), aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop pomoci a aby sa 

neprekročila maximálna suma pomoci 800 tis. eur na jeden podnik (hospodársku 

jednotku). V prípade podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry a 

poľnohospodárskej prvovýroby maximálna suma pomoci neprekročí 120 tis. eur. Som 

si vedomý, že v prípade prekročenia týchto limitov alebo iného porušenia 

uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci budem povinný poskytnutú pomoc vrátiť, 

vrátane úroku. 

 

Nasledujúcu časť v rámčeku vyplní len stredný alebo veľký podnik, ktorý bol 

k 31.12.2019 podnikov v ťažkostiach označením len pravdivých vyhlásení: 

 bola mi (resp. subjektom, ktoré so mnou tvoria jediný podnik podľa čl. 2 ods. 2 

nariadenia de minimis) za posledné dva fiškálne roky a počas prebiehajúceho fiškálneho 

roka   poskytnutá pomoc de minimis 

 Nie je voči mne uplatnené vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá Slovenskou republikou 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom 

konaní. 

 Nebol mi právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 



a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická osoba). 

 Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

 Poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetvia hospodárstva, resp. na činnosti, na ktoré 

sa pomoc v súlade s ustanovením čl. l ods. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. l407/2013 

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o založení  EÚ na pomoc 

de minimis (Ú. v. EÚ L352, 24.,12.2013, s. 1 – 8) (ďalej len „nariadenie de minimis“) 

nevzťahuje, a to:  

a) v sektore rybolovu  a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii 

trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 

1184/2008 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady ES č. 104/2000 (Ú.v.EÚ L 

354, 28.11.2013, s.1-21) v platnom znení;  

b) v sektore prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;  

c) v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto 

prípadoch:  

i. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 

kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými 

podnikmi,  

ii. ak  je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená 

prvovýrobcom; 

d) na  činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov konkrétne 

pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 

distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou; 

e) v prípade pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho 

tovaru pred dovážaným. 

 Nepatrím (resp. spoločnosť nepatrí) do skupín podnikov, ktoré sú považované za jediný 

podnik podľa č. 2 ods. 2 nariadenia de minimis. V opačnom prípade predkladám údaje 

o prijatej pomoci de minimis počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas 

prebiehajúceho fiškálneho roku, za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s mojím 

podnikom/spoločnosťou tvoria jediný podnik, a to aj od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. 

 Som si vedomý, že celková pomoc poskytnutá jedinému podniku podľa čl. 2 ods. 2 

nariadenia de minimis nesmie presiahnuť 200.000 eur v priebehu obdobia 3 fiškálnych 

rokov  a v prípade jediného podniku vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu 

v prenájme alebo za úhradu, celková výška pomoci nesmie presiahnuť 100.000 eur 

v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Som si vedomý,. že ak podnik vykonáva 

cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa 

uplatňuje strop vo výške 200.000 eur, strop vo výške 200.000 eur sa na tento podnik 

uplatní za predpokladu, že zabezpečím pomocou primeraných prostriedkov, ako je 

oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej 

dopravy nepresiahla 100.000 eur. Som si vedomý, že ak by sa poskytnutím novej 



pomoci de minimis presiahol príslušný strop uvedený vyššie, na nijakú časť takejto 

novej pomoci sa nevzťahujú výhody spojené s nariadením de minimis a budem povinný 

celú poskytnutú pomoc vrátiť, vrátane úroku. 

 

Meno a číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorí budú podpisovať žiadosť v mene 

spoločnosti nájomcu, tak aby boli splnené podmienky konania v mene nájomcu v zmysle 

Obchodného registra: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Je možné elektronické podpisovanie aj splnomocnenými osobami, pričom v takomto prípade je 

potrebné uviesť meno štatutára, ktorý bude zastúpený, aj splnomocnenej osoby a doložiť doklad 

preukazujúci oprávnenosť zastúpenia. Uveďte, kto presne bude žiadosť podpisovať, pretože 

mená a priezviská osôb uvedených vo formulári sa musia zhodovať s menami a priezviskami 

osôb, ktoré elektronicky podpisujú žiadosť. V prípade nezhody mena a priezviska vo formulári 

s menom a priezviskom podpisujúcej osoby bude žiadosť zo strany Ministerstva hospodárstva 

SR neschválená. 

Potvrdenie schopnosti štatutárov na podpisovanie elektronickým podpisom:  áno nie 

 

 

 

_______________________ 

podpis 

 


