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Mesto Nemšová 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  20.05.2021 
 
K bodu:  Návrh na odpustenie časti nájomného dotknutých prevádzok v súvislosti s opatreniami na 

ochranu verejného zdravia pri pandémii ochorenia COVID-19 

 

                                   
Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
    
Predkladá:  Ing. Júlia Barbuščák 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  
                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 
                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                            MsÚ – oddelenie výstavby    

 
 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa     .02.2021 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
schvaľuje 

 
predložený návrh na odpustenie časti nájomného dotknutých prevádzok v súvislosti s opatreniami na ochranu 
verejného zdravia pri pandémii ochorenia COVID-19 .    

 

 Schválenie uznesenia :  

Uznesenie  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 

 
 
Dôvodová správa 
 
K bodu:   Návrh na odpustenie časti nájomného dotknutých prevádzok v súvislosti s opatreniami na ochranu 

verejného zdravia pri pandémii ochorenia COVID-19 

 

Finančné oddelenie MsÚ v Nemšovej predkladá na rokovanie MsZ návrh na odpustenie časti nájomného 
dotknutých prevádzok. Jedná sa o prevádzky, ktoré z dôvodu opatrení prijatých ÚVZ SR na ochranu verejného 
zdravia pri pandémii ochorenia COVID-19 nemohli podnikatelia, či iné fyzické osoby prevádzkovať a museli ich  
zatvoriť.  
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    Nájomné navrhujeme odpustiť dotknutým nájomníkom v polovičnej výške, a to za každý deň, v ktorý  
z vyššie uvedených dôvodov museli mať prevádzky zatvorené. Takto odpustené nájomné za všetky dotknuté 
prevádzky je v celkovej výške  5 549,15 €. 

 Vyhláškou číslo 186  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí zo dňa 16.04.2021 uverejnenou   
vo Vestníku Vlády SR sa uvoľnilo dotknuté prevádzkovanie a z tohto dôvodu dňom 19. apríla 2021 sú nájomníci 
povinný platiť plné nájomné v pôvodne dohodnutej výške. 
  

Nájomné navrhujeme odpustiť aj tým nájomníkom, ktorí už nájomné uhradili za celé, alebo časť obdobia 
sťaženého užívania nehnuteľnosti. Ak už bolo toto nájomné zaplatené, tak bude započítané na nájomné na 
nasledovné obdobie.  
 

Dotknutí nájomníci, ako aj výška odpusteného nájomného, vrátane spôsobu jeho výpočtu sú uvedené 
v priloženej tabuľke.  


