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ŽSR poskytnú nájomníkom maximálnu zľavu 50% 

Metodický pokyn schvaľujúci poskytovanie zliav pre tých nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky podľa 

zákona o poskytovaní dotácií z dielne ministerstva hospodárstva bol na pôde ŽSR podpísaný tento 

týždeň. Zľava z nájomného sa týka tých nájomcov nehnuteľností (najmä nebytových priestorov) 

v správe ŽSR, ktorým právo užívať predmet nájmu vzniklo pred 1. februárom a zároveň im bolo v 

dôsledku opatrení zamedzujúcich šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 znemožnené nehnuteľnosť 

užívať.  

„ŽSR rozhodli, že poskytnú zľavu v maximálnej výške, ktorú umožňuje zákon, a to 50% za obdobie 

sťaženého užívania predmetu nájmu. Pre nájomcov bude od dnes, 30. júla 2020, k dispozícii 

elektronický formulár na webovej stránke ŽSR, vyplnením ktorého môžu nájomcovia podať oficiálnu 

žiadosť o poskytnutie zľavy,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. 

Po vyplnení formulára budú žiadatelia o poskytnutie zľavy informovaní, či spĺňajú zákonné 

podmienky na poskytnutie zľavy. Následne ŽSR pripravia elektronickú žiadosť o dotáciu na 

Ministerstvo hospodárstva SR vo veci poskytnutia dotácie. Túto žiadosť je nájomca povinný 

elektronicky podpísať. Až po elektronickom schválení bude odoslaná na rezort hospodárstva. Po 

procese schválenia na ministerstve hospodárstva bude ŽSR svojich nájomcov informovať o výsledku. 

Na vyplnenie formulára budú ŽSR vyzývať aj tých nájomcov, ktorí zasielali rôzne žiadosti o zľavy ešte 

pred prijatím zákona. 

Formulár na poskytnutie zľavy nájdete na: https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-

vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/formular-najomcu-ziadost-poskytnutie-zlavy-

najomnom.html 

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry 

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť 

zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle 

dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, 

širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, zabezpečovacie zariadenia, železničné priecestia či železničné stanice.  


