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ZÁKON 
č. 155/2020  Z. z. 

 

z 9. júna 2020, 

 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona                

č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia                    

a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  

 

Čl. I 
 

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona 

č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 302/2018 Z. z., zákona                                         

č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 298/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

1. § 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 

    „j) nájomného podľa § 13c.“. 
 

K bodu 1- § 2 písm. j) 

Legislatívna úprava z dôvodu rozšírenia poskytovania dotácií o oblasť podpory na nájomné. 

 

2. Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 13c 

Dotácia na úhradu nájomného 
 

    (1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno 

poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ 

oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného 

štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. 

februára 2020 predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na 

dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením 

vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom 

prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia na nájomné 

sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje 

úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.  
 

    (2) Predmetom nájmu môže byť  

   a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu 

určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby 

konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,   

   b) trhové miesto. 
 

    (3) Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného 

štátu, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 sa na účely dotácie na nájomné neprihliada. 
 

    (4) Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, 

ktorým môže byť 

 a) fyzická osoba - nepodnikateľ, 
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 b) fyzická osoba - podnikateľ, 

 c) právnická osoba - nepodnikateľ,  

 d) právnická osoba - podnikateľ. 
 

    (5) Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. 

Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel 

poskytnutia dotácie na nájomné. 
 

    (6) Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá 

zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo 

výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne 

inštitúcie36) a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku 

štátu,37) nájomné sa znižuje na polovicu.  
 

    (7) Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené 

s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku 

úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že 

výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z 

pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže 

uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty. 
 

    (8) Nájomcovi možno poskytnúť dotáciu na nájomné na základe schválenej schémy 

pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí.  
 

    (9) Žiadosť o dotáciu na nájomné obsahuje, ak je  

   a) prenajímateľom fyzická osoba - nepodnikateľ 

 1. meno a priezvisko, 

 2. adresu trvalého pobytu, 

 3. daňové identifikačné číslo, 

 4. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,  

 5. meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky, 

   b) prenajímateľom fyzická osoba - podnikateľ 

 1. obchodné meno, 

 2. miesto podnikania, 

 3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

 4. daňové identifikačné číslo, 

 5. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,  

 6. meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky, 

   c) prenajímateľom právnická osoba – nepodnikateľ 

 1. názov, 

 2. sídlo, 

 3. identifikačné číslo, 

 4. daňové identifikačné číslo, 

 5. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho 

orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky, 

 6. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,  

   d) prenajímateľom právnická osoba - podnikateľ 

 1. obchodné meno, 

 2. sídlo, 

 3. identifikačné číslo, 

 4. daňové identifikačné číslo, 

 5. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho 

orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky, 

 6. číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,  

   e) nájomcom právnická osoba  

 1. obchodné meno alebo názov, 



3 
 

 2. sídlo, 

 3. identifikačné číslo, 

 4. daňové identifikačné číslo, 

 5. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho 

orgánu alebo meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky,  

   f) nájomcom fyzická osoba - podnikateľ 

 1. obchodné meno, 

 2. miesto podnikania, 

 3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

 4. daňové identifikačné číslo, 

 5. meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do elektronickej schránky. 
 

    (10) Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, 

ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. Formulár podľa prvej vety obsahujúci 

podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa osobitného predpisu38) má rovnaké 

účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného 

podľa odseku 6 a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech 

prenajímateľa. 
 

    (11) Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné považujú za splnené.  
 

    (12) Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu na nájomné preukazujú vyhlásením 

o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného predpisu. Ak 

požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu,39) 

žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť 

vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa osobitného 

predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu 

na nájomné vrátiť.  
 

    (13) Na poskytovanie dotácie na nájomné sa ustanovenia § 9 až 11 a § 12 ods. 2, 3 a 6 

nepoužijú. 
 

    (14) Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia 

o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.  
 

    (15) Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné pre výkon 

kontroly dotácie na nájomné. 
 

    (16) Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, 

znížené o poskytnutú zľavu z nájomného podľa odseku 6 a o výšku poskytnutej dotácie na 

nájomné poukázanej prenajímateľovi. Nájomca môže neuhradené nájomné podľa prvej vety 

uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného 

kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú 

na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca 

oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo 

dohodnuté pred 1. februárom 2020. 
 

    (17) Ak nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia 

sťaženého užívania, dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo 

sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi 

prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. 
 

    (18) Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa 

odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie 
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sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu 

príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú 

na inej lehote splatnosti. Ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako 

dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, 

splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa 

prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je 

prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo 

jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020. 
 

    (19) Podľa odsekov 1 až 18 sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.“. 
 

 Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 39 znejú: 

„36) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
37) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov.  
38) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov. 
39) § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z.“. 

 
K bodu 2 - § 13c 

   Do zákona sa vkladá nové ustanovenie § 13c, ktoré predstavuje právny základ budúcej podpory 

formou dotácie pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju 

podnikateľskú činnosť (predávajú tovar alebo poskytujú služby aspoň sčasti aj konečným 

spotrebiteľom) v priestoroch, ktoré na tento účel užívajú na základe nájomnej zmluvy 

s prenajímateľom. Podpora sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na 

dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu 

spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného 

zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19. Dotáciu možno poskytnúť aj na tie predmety nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel 

bolo znemožnené prerušením vyučovania  na školách a školských zariadeniach. Dotknutý predmet 

nájmu môže okrem vnútorných priestorov zahŕňať aj súvisiace obslužné priestory, napr. parkoviská.     

Dotáciu možno poskytnúť taktiež na trhové miesta spĺňajúce vyššie uvedené podmienky.  

   Na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým došlo  po 12. marci 

2020. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na 

výšku dotácie. 

   Predpokladaná výška prostriedkov, ktoré bude možné  poskytnúť na dotácie na nájomné predstavuje 

200 miliónov Eur. Táto suma nie je fixná a predstavuje odhad údajov, ktoré je možné získať z verejne 

dostupných zdrojov.  

   Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, avšak na vlastný účet. Príjemcom pomoci je teda 

nájomca. Výška nájomného je tak v prospech nájomcu znížená o sumu zľavy z nájomného na základe 

dohody s prenajímateľom a súčasne aj o sumu zodpovedajúcu dotácii pripísanej na účet 

prenajímateľa. Ak prenajímateľ v tejto súvislosti požiada nájomcu o súčinnosť, ten je povinný ju 

bezodkladne poskytnúť. 

   Navrhuje sa však zákonom limitovať výšku dotácie na sumu zodpovedajúcu časti nájomného zníženú 

na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Predpokladom poskytnutia dotácie je 

uzatvorenie tejto dohody. Túto dohodu predstavuje žiadosť o poskytnutie dotácie  podpísaná 

prenajímateľom a nájomcom súčasne. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu 

zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. Do sumy nájomného 



5 
 

na tento účel nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku 

energií) a ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno zahrnúť ani obratovú zložku. Ak súčasťou 

nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od sumy 

nájomného, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy  nájomného 

a o predmetnú sumu sa nájomné poníži. Úhrady za služby spojené s nájmom, ktoré nie sú súčasťou 

nájomného, je nájomca povinný uhradiť, rovnako aj sumu, o ktorú bol nájom v prípade nemožnosti 

oddelenia od sumy nájomného znížený (5 %).  

   Navrhuje sa ustanoviť osobitný mechanizmus poskytovania dotácie pre prípady, kedy je 

prenajímateľom správca majetku štátu. Výška dotácie je tu ustanovená zákonom na úrovni 50 % 

z pôvodnej výšky zmluvného nájomného, pričom nájomné sa zo zákona znižuje o polovicu. Vzhľadom 

 na to, že obce (mestá) a vyššie  územné celky ako právnické osoby sú autonómne od štátu, majú 

priestor v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom 

vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve a tým poskytnúť zľavu 

z nájomného nájomcovi.  

   Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom 

sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu 

o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako táto dohoda, a 

to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa § 23 zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

   Ustanovuje sa osobitná právna úprava plnenia podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona  č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Tie sú rozdelené na podmienky, pri ktorých priamo zo zákona platí domnienka 

ich splnenia a na tie, pri ktorých je potrebné preukázať ich splnenie vyhlásením. Ak požadovaná výška 

dotácie presahuje hodnotu 100 000 eur, povinnou náležitosťou žiadosti o dotáciu je označenie 

konečného užívateľa výhod. 

   Ministerstvo hospodárstva je povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie 

o schválení dotácie, na základe ktorého sa dotácia poskytuje.  

   Navrhuje sa možnosť uplatnenia dotačného mechanizmu aj na prípady, kedy nájomca už skôr 

zaplatil celé nájomné alebo jeho časť za obdobie obmedzeného užívania predmetu nájmu. V takomto 

prípade je možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z 

nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti. 

   Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, priznáva sa 

nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu 

nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú časť, ak nájomný vzťah netrval celé 

toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote 

splatnosti). Ak nájomca nájomné už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach 

na ekvivalentné obdobie v budúcnosti. 

Zo spoločnej správy k odsekom 16 a 18 - Navrhuje sa posilnenie právnej ochrany nájomcu pred 

jednostranným zvýšením nájomného zo strany prenajímateľa počas 48 mesačnej doby splácania 

nájomného. Prenajímateľovi sa ponecháva právo jednostranne zvýšiť nájomné len v prípade, ak bolo 

toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve medzi prenajímateľom a nájomcom spred              

1. februára 2020. 

Čl. II 
 

   Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

1. § 17 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: 

       „(11) Ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod 

dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo 

niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod 

dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych 

dôvodov takáto povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa 

pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-8a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-8a


6 
 

osoba, možno požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od 

právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie 

súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného 

zákonníka.“.  

K Čl. II 

K § 17 ods. 11) 

   Nosnou ideou dočasnej ochrany podnikateľov je udržanie prevádzky podniku, keďže bez udržania 

prevádzky podniku je dočasná ochrana bezpredmetnou. Neudržanie prevádzky podniku má 

sekundárne vplyvy na pracovné miesta a zamestnanosť aj v životaschopných podnikoch zasiahnutých 

efektami šírenia pandémie. Na účel udržania prevádzky podniku môžu tretie osoby mať právne 

povinnosti nepeňažnej povahy, ktorých nesplnenie môže viesť k ich nútenému vymáhaniu v exekúcii, 

ako aj k prípadnému vzniku nároku na náhradu škody.  Nárok na náhradu škody, o to viac v situácii, 

kedy došlo k ukončeniu podnikania, je často skutkovo ťažko preukázateľný a adekvátnu príčinu 

škody bude spravidla náročné preukazovať. Okrem toho právna povinnosť zaťažuje často len 

povinného a nemá bezprostredný vzťah ku konaniu jeho štatutárnych orgánov v súlade s odbornou 

starostlivosťou. Po vzore právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži by preto mala existovať 

možnosť navrhnúť súdu, aby deklaroval nárok podnikateľa pod dočasnou ochranou (t. j. aktívna 

procesná legitimácia svedčí podnikateľovi len počas trvania dočasnej ochrany) na primerané 

zadosťučinenie v peniazoch pre prípad porušenia uloženej povinnosti. Primerané zadosťučinenie ako 

právna kategória by sa viac upínala ku konaniu toho, kto určitú povinnosť porušuje, ako k následku, 

ktorý tým spôsobuje a do dokazovania nevnáša nevyhnutnosť riešenia príčinnej súvislosti medzi 

porušením povinnosti a následkom. 

   Za zaplatenie primeraného zadosťučinenia by mali zodpovedať aj členovia štatutárneho orgánu 

povinného a ak súd rozhodne o priznaní primeraného zadosťučinenia, malo by to mať za následok 

diskvalifikáciu. Primárny účel tohto priameho nároku spočíva prirodzene v preventívnom pôsobení. 

Primerané zadosťučinenie v peniazoch stojí ako samostatný nárok popri nároku na náhradu škody.  
 

2. Za § 20 sa dopĺňa § 21, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 21 

Prechodné ustanovenie  
 

Ak ide o nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo 

znášať podľa súdneho rozhodnutia, vykonateľného pred účinnosťou tohto zákona, možno sa 

domáhať primeraného zadosťučinenia podľa § 17 ods. 11, ak táto povinnosť nie je splnená do 

troch dní od účinnosti tohto zákona.“. 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  [od 17.6.2020] 

 
K Čl. III 

   Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, čo je odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom 

spočívajúcim predovšetkým v snahe zamedziť negatívnym ekonomickým následkom v čase pandémie 

ochorenia COVID-19. 

 

 

prezidentka  Slovenskej republiky 

 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

 


