
ŽIADOSŤ  
o dotáciu na nájomné (v súvislosti s COVID-19) – 2. vlna 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

ÚDAJE O NÁJOMCOVI   

Obchodné meno   

Sídlo   

IČO   

Štatutár*   

Číslo eSchránky štatutára*  

kontakt (tel. č. a email)   

Platca DPH     

  
  

ÚDAJE O PREVÁDZKE   

Názov uzavretej prevádzky  

Sídlo uzavretej prevádzky   

Zmluva platná od - do  

Výška nájomného mesačne  

Dátum uzavretia prevádzky na základe 

rozhodnutia vlády/hlavného hygienika 
  

Dátum opätovného otvorenia prevádzky 

na základe rozhodnutia vlády/hlavného 
hygienika 

 

Zameranie prevádzky**   

  

INÉ ÚDAJE   

Údaje o doteraz prijatej pomoci pomoc podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci 

na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID – 19 v platnom znení – uveďte 

aj  konkrétnu výšku pomoci (ak nepostačí formulár, uveďte prosím na osobitnom liste) 

  
  
  

  

  
  

   

*v prípade viacerých štatutárov uviesť všetkých (na pokračujúcom liste) 

**vyplňte druh podnikania (napríklad služby – kaderníctvo) 



Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte elektronicky na email covid19@karlovaves.sk, 
eva.osrmanova@karlovaves.sk prípadne do podateľne miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves, nám.sv. Františka 8, Bratislava.  

 
O vyhovení/nevyhovení žiadosti vás budeme informovať emailom, pričom následne bude potrebné 
dohodnúť spôsob podpísania elektronickej žiadosti v súlade s ustanoveniami, ktoré sú dostupné na 
https://najmy.mhsr.sk/  

Súčasťou žiadosti je Vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 9a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov - str.3, kde je potrebné upraviť – doplniť konkrétnu identifikáciu žiadateľa. 
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Vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 9a ods. 4 písm. b), f) a g)  

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Čestne prehlasujem, že  

 

- nie je voči (uviesť identifikáciu žiadateľa)  vedené konkurzné konanie, nie je v 

konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči (uviesť identifikáciu žiadateľa) 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,   

 

- (uviesť identifikáciu žiadateľa) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie 

 

- (uviesť identifikáciu žiadateľa) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V ................................... dňa ......................           

__________________________ 

identifikácia žiadateľa a podpis 


