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Údaje o prenajímateľovi

Právnická osoba, Fyzická osoba - podnikateľ
Fyzická osoba - nepodnikateľ

IČO
35697547

DIČ
2020324350

IČ DPH
SK2020324350

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby resp. fyzickej osoby – podnikateľa
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Právna forma
Družstvo

Adresa sídla/miesta podnikania

Ulica
Bajkalská

Súpisné číslo

Orientačné číslo
25

PSČ
82718

Obec

Okres

Štatutári s právom konať v mene spoločnosti

Meno
Ján

Priezvisko
Bilinský

Typ štatutára
Generálny riaditeľ

Bankové spojenie pre zaslanie dotácie



Strana 2 / 6

Údaje o nájomcovi

IČO

DIČ

IČ DPH

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby resp. fyzickej osoby – podnikateľa

Právna forma

Veľkosť podniku
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

Adresa sídla

Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Obec

Okres

Štatutári s právom konať v mene spoločnosti
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Údaje o nájomnej zmluve

Názov prevádzky

Adresa prevádzky

Ulica

Súpisné číslo

Orientačné číslo

PSČ

Obec

Okres

Výmera prenajatého priestoru (v m²)

Dátum účinnosti nájomnej zmluvy

Dátum ukončenia nájomnej zmluvy

Zahrnutie služieb v sume nájomného

Nájomné za mesiac

Suma nájomného za mesiac bez DPH

Suma nájomného za mesiac bez DPH znížená

Nájomca je platiteľom DPH
áno
nie

Dohodnutá zľava na nájomnom za mesiac (v €)

Dohodnutá zľava za mesiac (v %)

Nájomné za obdobie sťaženého užívania

Začiatok sťaženého užívania
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Koniec sťaženého užívania

Počet dní sťaženého užívania

Výška dotácie za obdobie sťaženého užívania

Povinná úhrada nájomcu prenajímateľovi

Nájomcovi bola doteraz poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia
štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v
platnom znení (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci Prvej
pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom)
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Informácie o splnení podmienok nájomcom
Vyhlásenie nájomcu o splnení podmienok na poskytovanie pomoci

Nie je voči mne uplatnené vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej
komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.

Nebol mi právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (len právnická osoba).

Nebol som k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach podľa článku 2 bodu 18 nariadenia Komisie (EÚ)
č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti
mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Som si vedomý, že pomoc poskytnutá na jeden podnik (hospodársku jednotku) podľa časti 3.1.
Dočasného rámca nesmie prekročiť 800 tis. eur. Som si vedomý, že pomoc podnikom pôsobiacim
v odvetví rybolovu a akvakultúry nemôže prekročiť 120 tis. eur na jeden podnik (hospodársku
jednotku), a že pomoc podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe nemôže prekročiť
100 tis. eur na jeden podnik (hospodársku jednotku). V prípade, že podnik pôsobí vo viacerých
sektoroch, na ktoré sa uplatňujú rôzne limity, zabezpečím primeranými prostriedkami (ako je
napr. oddelenie účtov), aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop pomoci a aby
sa neprekročila maximálna suma pomoci 800 tis. eur na jeden podnik (hospodársku jednotku). V
prípade podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry a poľnohospodárskej prvovýroby
maximálna suma pomoci neprekročí 120 tis. eur. Som si vedomý, že v prípade prekročenia týchto
limitov alebo iného porušenia uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci budem povinný poskytnutú
pomoc vrátiť, vrátane úroku.

Skutočnosti, ktoré som ako nájomca vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Som si vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich
odsekoch, podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane
trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v
znení neskorších predpisov).

Som si vedomý, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je príslušný kontrolný
orgán povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s následnou
sankciou.

V prípade, ak mi po podaní žiadosti, bola schválená aj iná štátna pomoc podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca pre
opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom
znení, bezodkladne o danej skutočnosti informujem poskytovateľa predmetnej štátnej pomoci, ako poskytovateľa
dotácie na úhradu nájomného podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z.
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Spoločné vyhlásenie prenajímateľa a nájomcu
Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Táto žiadosť o dotáciu
má právne účinky dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného z uzatvorenej
nájomnej zmluvy a dohody o zrieknutí sa plnenia z poskytnutej dotácie na nájomné nájomcom v prospech
prenajímateľa. Nájomca súhlasí, že v prípade schválenia žiadosti o dotáciu na nájomné, schválená suma dotácie
bude Ministerstvom hospodárstva SR poukázaná na bankový účet prenajímateľa.

Nájomca potvrdzuje, že údaje týkajúce sa nájomcu uvedené prenajímateľom v žiadosti o dotáciu, boli
prenajímateľovi deklarované nájomcom pred zadaním žiadosti.


