
Mestský úrad Nová Baňa 

OZNAM  - DOTAZNÍK  

 V zmysle zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať 
o dotáciu na nájomné za obdobie 2. vlny pandémie. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť 
následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky 
uvedené v zákone.  Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa  za 
sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%. Pripomíname, že nájomca musí mať 
okrem iného aj vysporiadané finančné vzťahy so štátom (Zákon 523/2004 Z.z. – Zákon 
o rozpočtových pravidlách) a oboznámi sa s vyhláseniami o splnení podmienok na 
poskytnutie dotácie. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na 
vlastný účet. Žiadosť sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde 
prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.  

Informácie získate na stránke: https://najmy.mhsr.sk/  

     V prípade, že máte záujem o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného za sťažené užívanie 
priestorov  vypíšte údaje  z oznamu – dotazník v termíne  do 10.03.2021   a oznam - dotazník  
zašlite na mailovu adresu :  adamcova@novabana.sk  alebo do podateľne MsÚ, resp. doručiť 
poštou na adresu  - Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.  

Aktuálne podmienky pre podanie elektronickej žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie 

• nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020; 
• na zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada; 

 

Obdobie sťaženého užívania 

Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za 
obdobie sťaženého užívania, ktoré sú stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo 
strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu. Aktuálne dátumy jednotlivých 
období nájdete v našich tabuľkách v sekcii OBDOBIE SŤAŽENÉHO UŽÍVANIA . 

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené 
v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a 
to za obodbie 24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka 
nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-31.12.2020 (obdobie obmedzen 
počas sviatkov). 

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá), ako aj 
školské zariadenia a prevádzky v školských zariadení majú možnosť podania 
žiadosti za obdobie až do 31.12.2020, v prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za 
obdobie do 15.12.2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 
16.12.2020-31.12.2020 

 



Ak je nájomcom právnická osoba, 
1. 
obchodné meno alebo názov, 
 
2. 
sídlo, 
3. 
identifika čné číslo, 
4. 
daňové identifikačné číslo, 
5.  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho 
orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky, 
 
Ak je nájomcom fyzická osoba – podnikateľ, 
1. 
obchodné meno, 
2. 
miesto podnikania, 
3. 
identifika čné číslo, ak bolo pridelené, 
4. 
daňové identifikačné číslo, 
5. 
meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky. 
 
Ako zistiť: 

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_cislo-schranky 

Číslo elektronickej eSchránky všetkých štatutárov, ktorí môžu konať v mene spoločnosti 
nájomcu :  
Nájomca musí mať aktivovanú eSchránku a  elektronický podpis k žiadosti o dotáciu! 
 
Nesprávne možnosti prečiarknite :  
Veľkosť podniku podniku : a) mikro a malý 
     b) stredný 
     c veľký 
Nesprávnu možnosť prečiarknite :  
Nájomca je platiteľom DPH –  ANO 
     NIE 
 
 
Obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov = obdobie, za ktoré je možné získať 
dotáciu na nájomné – aktuálne pre 2. vlnu pandémie – vypísať: 
 
Začiatok sťaženého užívania: 
Koniec sťaženého užívania:   
 
 
 



Nesprávnú možnosťprečiarknite : 
Bola – nebola mi doteraz poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19 v platnom znení (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre 
SZČO v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom) 
 
 
Výška pomoci v eur :  
 
SK NACE odvetvia podľa poslednej účtovnej závierky :  
 
 
Prenajímateľ – Mesto Nová Baňa vyplní formulár žiadosti prostredníctvom portálu 
Slovensko.sk, (zverejnený odkaz na službu na webovej stránke Ministerstva hospodárstva 
SR), a to za obe strany, prenajímateľa a nájomcu. Prenajímateľ žiadosť sprístupní na podpis 
nájomcovi. Nájomca žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom na 
slovensko.sk. Prenajímateľ žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom 
a odošle ju prostredníctvom slovensko.sk Ministerstvu hospodárstva SR. 
 
 
 
 
 
V Novej Bani, ......................    ................................................ 
        Podpis žiadateľa  
   
 
 


