Lockdown
Obdobie sťaženého užívania prevádzok od 25.11.2021 do 9.12.2021
Oprávnenými príjemcami dotácie sú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce
služby, s výnimkou:






























prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na
základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov,
predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
predajne drogérie,
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a
merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
predajne novín a tlačovín,
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku (nevzťahuje sa na predajne s výdajným
miestom),
zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
prevádzky telekomunikačných operátorov,
prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
práčovne a čistiarne odevov,
čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie
tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia,
vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,
prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,
taxislužby,
advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
prevádzky kľúčových služieb,
zberné dvory,
obchodné miesta sieťových odvetví,
služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
predajne obuvi,
predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
prevádzky, ktoré poskytujú liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so
zdravotným postihnutím,
nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a
ovocia, potravín,
zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou,
prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských
zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce



alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom
návštevy zdravotníckeho zariadenia,
prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí, na ktoré
sa vzťahuje výnimka zo zákazu hromadných podujatí podľa platnej a účinnej vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 261/2021 z 24. novembra 2021,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných
podujatí.
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https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlakyuvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144

