
PRÍKLAD 

Developerska spoločnosť  (ďalej len „prenajímateľ s.r.o.“) na základe zmluvy uzatvorenej v roku 2019 
prenajíma nebytové priestory obchodnej spoločnosti (ďalej len „nájomca s.r.o.“), ktorá v týchto 
priestoroch má maloobchodnú prevádzku, alebo prevádzku poskytujúcu služby, ktorá bola v dôsledku 
prijatých opatrení povinne zatvorená, alebo obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v interiéry. 

Prenajímateľ  s.r.o. vyhotovuje faktúry za nájomné mesačne. Nájomca s.r.o.  faktúry za nájomné za  
mesiace  III-V/2020 zaplatil v plnej výške.  

Obdobie sťaženého užívania: 16.3.2020-35.5.2020 (77 kalendárnych dní) 

Suma nájomného: 2 400,- eur, z tohto ZD = 2400 €, 20% DPH = 400€, 

 Prenajímateľ s.r.o. je platiteľ DPH. 

 Nájomca s.r.o. nie je platiteľ DPH. 

Dohodnutá zľava na budúce nájomné vo výške 50% z nájomného za obdobie sťaženého užívania, t.j. 
za 77 dní ....kalkulátor = 3 080 €  

Na 1 deň 2400:30 =80  ...   na 77 dní x 50%  zľava  80 x 77x50% =3 080 € 

Príklad z pohľadu praxe:  

Prenajímateľ  s.r.o. vyhotovil za dané obdobia pre Nájomcu s.r.o. 3 faktúry: 

Faktúra za nájomné za mesiac III/2020  v sume  2400 € 

Faktúra za nájomné za mesiac IV/2020  v sume 2400 € 

Faktúra za nájomné za mesiac V/2020  v sume  2400 € 

Nájomca s.r.o. zaplatil, takže Prenajímateľ s.r.o. vykazuje vo svojom účtovníctve voči Nájomcovi s.r.o.  
pohľadávku za nájomné v celkovej výške 0 €.  

V októbri 2020 sa Prenajímateľ s.r.o. s Nájomcom s.r.o.  dohodol na zľave na budúce nájomné vo 
výške 50% z nájomného za obdobie sťaženého užívania a zaslal žiadosť na dotáciu, ktorá mu bola 
schválená vo výške 3 080 €.  

V nadväznosti na formulár a jeho účinky Prenajímateľ s.r.o. poskytne zľavy na obdobia budúcich 
nájmov. Zákon postup poskytnutia zľavy na obdobia budúcich nájmov neupravuje, rozhodujúce je aby 
sa výška poskytnutej zľavy rovnala výške poskytnutej dotácie. 

Napr. na faktúrach uvedie: 

- nájomne za X/2020 v sume  2400 € – zľava 1 540 € => pozri § 22 ods. 4 zákona o DPH...  

                                                                                                  .....  k úhrade =  860 € 

- nájomne za XI/2020 v sume 2400 € – zľava 1 540 € =>.....  k úhrade = 860 € 

Spolu .........................................            zľava  3 080 €   

 

Prenajímateľovi  s.r.o. v  XI/2020 z MH SR príde  na bankový účet dotácia v sume 3 080 €, ktorú, (resp. 
jej časť)  použije na úhradu nedoplatkov na predmetnom nájomnom. Prípadne, ak Prenajímateľ  s.r.o. 
nevykazuje nedoplatky na  nájomnom, potom  dotáciu (resp. jej „nespotrebovanú“ časť)  posúdi ako 
preddavok na budúce nájomné – pozri § 19 ods. 4 zákona o DPH). 

 
 
 


