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PODPORA CESTOVNÉHO
RUCHU A DOTÁCIE NA
NÁJOMNÉ V SÚVISLOSTI
S DRUHOU VLNOU
PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

pričom je o danú podporu možné žiadať aj za jednotlivé
mesiace.
Podľa informácií z Ministerstva dopravy a výstavby bude
možné podávať žiadosti o podporu od pondelka, 7. decembra 2020, a to prostredníctvom formulára, ktorý bude
v elektronickej forme zverejnený na stránkach Minister-

V minulom Legal Alerte z 30. októbra 2020 sme okrem
iného avizovali zavedenie podpory pre domáci cestovný
ruch a prípravu podmienok na poskytnutie dotácií na nájomné v rámci druhej vlny COVID-19.

PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

stva dopravy a výstavby.
Výška podpory sa bude pohybovať v rozmedzí od 4% do
10% tržieb, a to v závislosti na ich poklese v porovnaní
s príslušným obdobím roku 2019. K výpočtu výšky podpory v konkrétnom prípade dôjde automaticky vyplnením
formulára, ktorý bude zverejnený na stránke www.mindop.sk.

Dňa 5. novembra 2020 Parlament SR schválil prostredníctvom schémy štátnej pomoci na podporu cestovného

K vyplácaniu podpory bude dochádzať v období od de-

ruchu podporu na zmiernenie dopadov pandémie ocho-

cembra 2020 do decembra 2023, keďže platnosť schémy

renia COVID-19 na zariadenia cestovného ruchu v čase

končí práve 31. decembra 2023.

pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva a v dobe po zrušení daných opatrení, keď

Pre bližšie informácie je možné kontaktovať Ministerstvo

sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejaví v ich

dopravy a výstavby SR, a to buď na e-mailovej adrese po-

ekonomickej situácii.

moc@mindop.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 5949

Medzi oprávnených prijímateľov podpory sa radia:

4895.

►

zariadenia poskytujúce ubytovanie;

►

reštaurácie a pohostinstvá;

►

cestovné agentúry, rezervačné služby cestovných
kancelárií a súvisiace činnosti;

►

prevádzkovatelia športových zariadení (aquaparkov);

►

činnosti rekreačných parkov a pláží; a pod.

Dané zariadenia sú oprávnené čerpať podporu v prípade,
ak ich tržby poklesli v porovnaní s rokom 2019 v období
od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021 minimálne o 40%,

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ
Vláda SR schválila dňa 25. novembra 2020 novelu zákona
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva.
Podľa danej novely budú môcť podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie, získať dotácie na
nájomné. Nárok na dotácie budú mať oproti prvej vlne nielen podnikatelia, ktorých prevádzky boli z dôvodu štátnych
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opatrení zatvorené, ale aj tí, ktorých prevádzky boli obmedzené a zákazníci sa do nich nemohli kvôli zákazu vychádzania dostať aj napriek tomu, že boli otvorené. Novelu
schválila Národná rada SR dňa 1. decembra 2020 a podľa
informácií z ministerstava hospodárstva o dotácie by malo
byť možné žiadať od 15. decembra 2020.
Prehľad aktuálnych opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých vládnymi opatreniami na boj s Covid 19 pozorne sledujeme. Po zverejnení bližších informácií v tejto

Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe
nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď
bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce
sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované skôr,
než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.
Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako
vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných
dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti
uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. Je
teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, čo
je uvedený v texte.
Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera /
manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených
advokátov tímu Weinhold Legal:

súvislosti Vás budeme bezodkladne informovať.
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