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NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 

A. schvaľuje 

 

poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania ná-

jomcom, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva hospodárstva v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

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

republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimo-

riadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. tak ako je 

uvedené v tabuľke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

 

 

      B. schvaľuje 

 

poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania 

nájomcom, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného 

z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva v zmysle ustanovení zákona č. 155/2020 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospo-

dárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona 

č. 92/2020 Z. z.  tak ako je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 30.06.2020 prijalo miestne zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí uznesenie 

č. 140/2020, ktorým schválilo postup mestskej časti – zníženie nájomného v súlade s vládnym 

návrhom zákona schváleným na 8. schôdzi NR SR uznesením č. 171 dňa 09.06.2020. Mestská časť 

bude postupovať v zmysle zákona a uplatní si dotáciu na nájomné, ktoré bude znížené v zmysle 

tohto zákona. 

Ďalej v texte je uvedený presný spôsob a postup mestskej časti pri aplikácii ustanovení 

zákona pri komunikácii so žiadateľmi a príslušnými inštitúciami, ktorý spracovalo právne oddelenie 

miestneho úradu. V tomto zmysle s cieľom upresniť podmienky a postup pri poskytnutí  dotácie na 

úhradu nájomného zverejnených na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky boli 

žiadatelia vyzvaní na doplnenie údajov potrebných k podaniu žiadosti. Na základe aktualizovaných 

údajov boli žiadosti spracované do prehľadnej tabuľkovej formy, ktorá tvorí súčasť tohto materiálu. 

Táto v prvej časti  zahŕňa oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na nájomné, v druhej časti 

zahŕňa žiadateľov, ktorí nesplnili zákonné podmienky o poskytnutie dotácie na nájomnom a nie sú 

oprávnenými žiadateľmi. 

 

Stanovisko k dotácii na úhradu nájomného 

Právna úprava:  

Od 17.06.2020 je účinný zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“). 

Podľa tohto zákona možno poskytnúť z rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva 

dotáciu na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený 

podľa nájomnej zmluvy, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 

predmet nájmu (ďalej aj len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v 

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl 

a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej 

len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

Dotácia na nájomné 

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na 

nájomné prostredníctvom prenajímateľa. Žiadosť o dotáciu na nájomné tak podáva prenajímateľ 

v mene nájomcu a na vlastný účet.  

Nájomca môže byť len: 

a. fyzická osoba – podnikateľ, 
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b. právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.), 

c. právnická osoba – nepodnikateľ. 

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je: 

 poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za po-

skytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej staros-

tlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou), 

 subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 Finančné a poisťovacie sub-

jekty – Skupina 64.1 – 66.3). 

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu: 

o miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu 

určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje 

služby konečným spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových 

priestorov, alebo 

o trhové miesto. 

Nájomné nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom: 

 úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketin-

gové služby a pod.), 

 obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu. 

 

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich 

podmienok: 

a. nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a 

nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej 

právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu, 

b. nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020, 

c. na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 12. 

marci 2020, 

d. užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené: 

o uzavretím prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva 

o znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v 

školských zariadeniach 

o podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke. 

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 verej-

ného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.). 
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V praxi to znamená, že výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo 

konkrétne opatrenie. 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. 

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), 

 obratovú zložku, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. 

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného na 

účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %. 

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej 

hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Uvedené náklady je nutné 

uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v zákonnej lehote 

do 48 mesiacov. 

Výška dotácie na nájomné, ak nájomca už nájomné uhradil: 

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. 

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. 

dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa. 

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, 

kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu. 

Pre správne podanie žiadosti je v prvom rade dôležité vedieť číslo elektronických schránok 

všetkých štatutárov, ktorý majú právo konať v mene nájomcu. 

Pre účely výpočtu výšky dotácie je dôležité si odovzdať údaje o samotnom predmete nájmu a 

nájomnej zmluve a výšku dohodnutej zľavy.  

Medzi základné informácie, ktoré je dôležité vedieť o nájomcovi patrí: 

 číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu, 

 identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.), 

 identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.), 

 údaje z nájomnej zmluvy, 
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o identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a 

pod.), 

o dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo, 

o výška sumy nájomného, 

o dohodnutá zľava z nájomného, 

o a iné. 

 údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu, 

 údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 

100 000 EUR, 

 údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v plat-

nom znení. 

Nájomca musí informovať prenajímateľa o splnených podmienkach, ktoré nájomca preukazuje 

vyhlásením. Ide o podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nemá prvávoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov EÚ). 

Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú svojimi kvalifikovanými elektronickými podpismi 

správnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti. 

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na ná-

jomné, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť. 

Ak ku poskytnutiu zľavy nedôjde 

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uh-

rádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rov-

nakých mesačných splátkach. Rovnako, ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímate-

ľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľ-

nosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu prísluš-

ného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendár-

nom 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 ná-

jomného. 

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 
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prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú. 

Zúčtovanie 

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý 

obsahuje autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má 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. Formulár je pre účely účtovníctva 

postačujúcim podkladom, pričom účtovný doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť 

náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

Nájomca nie je platiteľ DPH 

Položka % Suma nájomného bez 

DPH 

DPH 

Pôvodne dohodnutá suma nájomného 100 % 1 000,00 EUR 200,00 EUR 

Dohodnutá zľava zo sumy nájomného (zo strany 

prenajímateľa) 

30 % 300,00 EUR 60,00 EUR 

Suma nájomného po zľave 70 % 700,00 EUR 140,00 EUR 

Dotácia na nájomné (schválená zo ŠR) 30 % 300,00 EUR 60,00 EUR 

Úhrada nájomného po zľave a dotácií 40 % 400,00 EUR 140,00 EUR 

Nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade 

porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Postup mestskej časti pri podávaní žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného: 

 

1. Vypracovať zoznam nájomcov, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu na ná-

jomné. 

Ide o nájomcov mestskej časti, ktorým mestská časť prenajíma miestnosť alebo jej časť 

alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na 

bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným 

spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo 

trhové miesto a ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo opatreniami orgánov štátnej správy 

znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu 

(tzv. „sťažené užívanie“). 

Nájomca môže získať dotáciu na úhradu nájomného  po splnení nasledujúcich podmienok: 

a. nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímate-

ľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakla-

dajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu, 

b. nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020, 
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c. na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 

12. marci 2020, 

d. užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené uzavretím prevádzky 

opatreniami na úseku verejného zdravotníctva, znemožnením užívania prevádzky z 

dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach, 

o podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke. 

2. V zozname nájomcov oprávnených na podanie žiadosti o dotáciu na nájomné uviesť 

k jednotlivým nájomcom dobu sťaženého užívania predmetu nájmu.  

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 pod.). 

 

3. Stanoviť výšku zľavy na nájomnom. 

Určenie výšky zľavy na nájomnom je v kompetencii miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves. Odporúčame výšku zľavy na nájomnom stanoviť všeobecne podľa 

typu prevádzky, príp. rozsahu obmedzenia nájmu alebo iného „kľúča“ aby nedošlo 

k diskriminácií jednotlivých nájomcov. 

 

 

4. Vopred si pripraviť nasledovné údaje:  

o číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu, 

o identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.), 

o identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.), 

o údaje z nájomnej zmluvy, 

a) identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu 

a pod.), 

b) dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo, 

c) výška sumy nájomného, 

d) dohodnutá zľava z nájomného, 

e) a iné. 

o údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu, 
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o údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 

100 000 EUR, 

o údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v 

platnom znení. 

5. Vytvoriť žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné – elektronicky! 

Prihlásiť sa do elektronickej schránky a súbežne otvoriť v prehliadači stránku 

www.najmy.mhsr.sk. Na stránke v sekcii „Žiadosť“ kliknúť na odkaz - „Podať žiadosť 

o poskytnutie dotácie na nájomné“ - nastane presmerovanie na portál slovensko.sk. 

Vyplníme žiadosť podľa príručky.  

Príručka pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu – Prenajímateľ je dostupná na: 
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Navody/Prirucka%20pre%20elektronick%C3%A9%20poda-

nie%20%C5%BEiadosti%20o%20dot%C3%A1ciu%20-%20Prenaj%C3%ADmate%C4%BE.pdf 

Po vyplnení žiadosti je potrebné umožniť „Podpis viacerými osobami“, v našom prípade 

nájomcom. Na ten účel je potrebné vyplniť číslo elektronickej schránky nájomcu.  

6. Podpísanie žiadosti nájomcom – elektronicky!  

Nájomca má 48 hodín na podpis žiadosti. Odporúčame nájomcu požiadať, aby mestskú časť 

upovedomil o tom, že žiadosť podpísal.  

7. Po podpise zo strany nájomcu je potrené sa opätovne prihlásiť do elektronickej schránky 

a po overení podpisu nájomcu žiadosť podpísať aj za mestskú časť. 

Nie je potrebné s nájomcom osobitne uzatvárať dohodu o poskytnutí zľavy z nájomného, nakoľko 

žiadosť o dotáciu na nájomné má 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. 

 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 08.09.2020: 

Komisia ŠKŠ odporúča prednostke miestneho úradu, aby vyžiadala od nájomcov  CENTRUM 
NADANIA, n.o. a občianskeho združenia ESPRIT o vyčíslenie zníženia ich príjmu v dôsledku 
núteného prerušenia prezenčného vyučovania a vyjadrenie ako toto prerušenie ovplyvnilo výšku ich 
nákladov. 
Prít.: 5     Za :  5        Proti : 0             Zdrž. :  0 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky 

nájomného ....“ a odporúča schváliť podľa predloženého návrhu t.z. poskytnutie zľavy z nájomného 

vo výške 50% v obidvoch prípadoch. 

Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 


