
Slovenská 40, 080 01  Prešov  
                     Tel.: 051/773 20 84 

                    e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
         www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

 

i Všetkých štatutárov, ktorí môžu konať v mene spoločnosti nájomcu. 
ii Uveďte jednu z možností: Mikro a malý podnik  / Stredný podnik / Veľký podnik   
iii Určujúce faktory pre stanovenie obdobia sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie nájdete na stránke: 

https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html, ktoré pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR ako sumár období sťaženého užívania počas 3.vlny 

pandémie v zmysle prijatých opatrení. 

 

V........................., dňa.................. 

 

DORUČENIE ÚDAJOV - N Á V R A T K A 

(pre účely požiadania o dotáciu na nájomné – 3. vlna) 

 

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti o dotáciu na nájomné za obdobie 3.vlny pandémie. 

Lehota na predkladanie žiadostí je do 30.4.2022. Stanovené obdobia sťaženého užívania sú určené na základe 

prijímaných opatrení podľa typu prevádzky, v zmysle pokynov uvedených na stránke https://najmy.mhsr.sk .  

Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu formou podania elektronickej žiadosti. Nájomca nesie 

zodpovednosť za správnosť vyplnených údajov.   

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NÁJOMCU: 

Číslo nájomnej zmluvy:                   ................................................................................ 

Obchodné meno PO/FO:     ................................................................................ 

Právna forma:      ................................................................................ 

Sídlo/Bytom:      ................................................................................ 

IČO: ..................................................................  DIČ:    ................................................................................ 

Platca(uviesť IČ DPH)/neplatca DPH:   ................................................................................ 

SK NACE (kód nájomcu a odvetvie nájomcu poľa poslednej účtovnej závierky): ................................................................. 

Názov a adresa prevádzky:     ................................................................................ 

Číslo elektronickej schránky i:    ................................................................................ 

Veľkosť podniku ii:       ................................................................................ 

Obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu (3.vlna pandémie) iii: ................................................................ 

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: 

Uviesť formu pomoci a výšku v EUR:   ................................................................................ 

Podnik v ťažkostiach:      ÁNO / NIE     

Email:        ................................................................................ 

Tel. kontakt:        ................................................................................ 

 

UPOZORNENIE: 

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj 

nájomcu.  Prenajímateľ Vám sprístupní na podpis formulár, po dobu 48 hod. (po uplynutí tejto doby 

nebude možné formulár podpísať a prenajímateľ opakovane formulár pre nájomcu nebude 

sprístupňovať), preto Vás žiadame o sledovanie doručenej pošty vo Vašej elektronickej schránke. 

       

 

 

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

    obchodné meno a podpis konajúcej osoby 

                                 pečiatka 
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