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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
  
 

4/Ú/2021/IM 
 

Informácia 
 

k spôsobu  účtovania dotácií na úhradu nájomného v súvislosti s pandémiou v účtovnej jednotke  
účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva a vykázanie v  účtovnej závierke roku 2020  

  
 

 
 
Opatrením MF SR  č. MF/011805/2020-74, ktorým sa novelizovali postupy účtovania v PÚ bol s účinnosťou 
31.12.2020 doplnený  § 52a ods. 8 o účtovanie dotácií na náhradu nájomného v nadväznosti na poskytovanie 
dotácií  v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podľa zákona č. 71/2013 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení zákona č. 155/2020 Z. z.  a č. 349/2020 Z.z. (ďalej len „ zákon 
o dotáciách“).  
 
U nájomcu sa účtuje: 

 na základe oznámenia o schválení dotácie predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo 
štátneho  rozpočtu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné; 

 suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na 
ťarchu účtu   321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho 
rozpočtu. 

 
U prenajímateľa sa účtuje: 

 suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa   v prospech 
vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné 
pohľadávky. 
 

 

P.č. TEXT PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA 

MD D MD D 

1. Fa - nájomné 311 602, 343 518, 343 321 

2. Opravná fa – dobropis - zľava 602, 343 311 321 518, 343 

3. Oznámenie o schválení dotácie 315 311 346 
321 

648 
346 

4.  BÚ – inkaso dotácie 221 315 x x 

5. Inkaso/úhrada doplatku 
nájomného 

221 311 321 221 

Účtovná jednotka postupuje pri účtovaní dane z pridanej hodnoty tak oko to vyplýva z ustanovení zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona o poskytovaní 
dotácií. 
 
Nárok na dotáciu na úhradu nájomného vzniká za splnenia osobitných  podmienok ustanovených v § 13c 
zákonom o dotáciách: 



 2 

 prenajímateľ má povinnosť poskytnúť zľavu z ceny nájomného na základe dohody medzi 
prenajímateľom a nájomcom, 

 o dotáciu žiada prenajímateľ na vlastný účet, t.j. nárok na dotáciu má nájomca, finančný tok z MH SR vo 
výške dotácie je poukázaný  priamo na účet prenajímateľa, 

 dotácia sa poskytuje na úhradu nájomného  na obdobie sťaženého užívania, vo výške poskytnutej zľavy 
max vo výške 50 % nájomného, do výšky nájomného, na ktoré sa poskytuje dotácia, sa DPH 
nezapočítava.  

 
Ustanovenie   § 13c ods. 17 zákona o dotáciách umožňuje poskytnutie dotácie na nájomné aj v prípade, 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.  Za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo uhradené, je podľa stanoviska Ministerstva 
hospodárstva SR na rozhodnutí prenajímateľa a nájomcu, či budú situáciu riešiť: 
1. úpravou minulých faktúr (dobropismi o poskytnutí zľavy) vyhotovených za obdobie sťaženého užívania, alebo 
2. úpravou faktúr zvoleného budúceho obdobia (na základe dohody prenajímateľa a nájomcu) v roku 2021 v 
trvaní zhodnom ako bolo obdobie sťaženého užívania. 
 
 
Príklad: 
Prenajímateľ maloobchodného priestoru sa dohodol  s nájomcom  vo februári 2021, že za  pandémiou dotknuté 
mesiace november 2020 a december 2020   prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu na nájomnom 50 % a   
v jeho mene požiadal o dotáciu na nájomné od Ministerstva hospodárstva SR. Nájomca spadá do kategórie, 
ktorá má na dotáciu  nárok.  
Žiadosť o dotáciu – 12. 2. 2021 
Oznámenie o schválení dotácie – 1.3. 2021 
Deň zostavenia účtovnej závierky nájomcom aj prenajímateľom  -  29.3.2021 (okrem prípadu uvedeného 
v situácii d/) 
 
Ako bude účtovať nájomca a prenajímateľ v týchto situáciách: 

a) Nájomné za mesiace november a december 2020 nebolo uhradené 
b) Nájomné za mesiace november a december 2020 bolo uhradené a prenajímateľ poskytol zľavu na 

mesiace november a december 2020 
c) Nájomné za mesiace november a december 2020 bolo uhradené a prenajímateľ poskytol zľavu na 

mesiace január a február 2021 v zmysle § 13c ods. 17 zákona o dotáciách na nájomné 
d) Dohoda o zľave a žiadosť o dotáciu boli realizované až po zostavení účtovnej závierky – deň zostavenia 

účtovnej závierky 15.1.2021.  
 
 
Riešenie: 
 

a) Nájomné neuhradené v roku 2020    
  

P.č. TEXT Účtovanie 
v účtovnom období 

PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA 

Vykázanie v UZ MD D MD D 

1. Fa – nájomné XI, 
XII/2020 

UO 2020, UZ 2020 311 602, 343 518, 343 321 

2. Opravná fa – dobropis – 
zľava 
na nájomné XI, XII/2020 

UO 2020,UZ 2020 -311 -602, -343 -518, - 343 -321 

3. Oznámenie o schválení 
dotácie   

UO 2020, UZ 2020 315 311 346 
 321 

648 
346  

4.  BÚ – inkaso dotácie UO 2021, UZ 2021 221 315 x x 
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5. Inkaso/úhrada doplatku 
nájomného 

UO 2021 221 311 321 221 

Prenajímateľ pri účtovaní dobropisu za november a december 2020  by mal postupovať tak, aby vystavený dobropis mohol zahrnúť 
účtovne do roku 2020 bežnými  účtovnými zápismi, keďže sa s nájomcom dohodli, resp.  je možné zahrnúť dobropis do r. 2020 cez 
odhadné účty (pozor nie cez časové rozlíšenie).   

 
b) Nájomné uhradené v roku 2020 – dohoda o zľave na december 2020   
 

 

P.č. TEXT Účtovanie 
v účtovnom období 

PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA 

Vykázanie v UZ MD D MD D 

1. Fa – nájomné XI, 
XII/2020 

UO 2020, UZ 2020 311 602, 343 518, 343 321 

2. Inkaso/úhrada   
nájomného 

UO 2020, UZ 2020 221 311 321 221 

3. Opravná fa – dobropis – 
zľava 
na nájomné XI, XII/2020 

UO 2020, UZ 2020 602, 343 325 315 518, 343 

4. Oznámenie o schválení 
dotácie    

UO 2020, UZ 2020 315 325 346 
315 

648 
346 

5.  BÚ – inkaso dotácie UO 2021, UZ 2021 221 315 x x 
Účty 325 a 315 budú zúčtované s nasledujúcim predpisom pohľadávok a záväzkov v súvislosti s nájmom. V prípade, že  dôjde k zrušeniu 
nájomnej zmluvy, musí dôjsť k vráteniu sumy prenajímateľom nájomcovi. 
 

c) nájomné uhradené v roku 2020 – dohoda o zľave na január a február 2021 
 

P.č. TEXT Účtovanie 
v účtovnom období 

PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA 

Vykázanie v UZ MD D MD D 

1. Fa – nájomné XI, 
XII/2020 

UO 2020, UZ 2020 311 602, 343 518, 343 321 

2. Fa – nájomné I, II/2021 UO 2021, UZ 2021 311 602, 343 518, 343 321 

3. Opravná fa – dobropis – 
zľava 
na nájomné  I, II/2021*) 

UO 2021, UZ 2021 602, 343 311 321 518, 343 

4. Oznámenie o schválení 
dotácie  

UO 2021, UZ 2021 315 311 346 
321 

648 
346 

5.  BÚ – inkaso dotácie UO 2021, UZ 2021 221 315 x x 

6. Inkaso/úhrada doplatku 
nájomného 

UO 2021, UZ 2021 221 311 321 221 

*Ak prenajímateľ vystavuje faktúry za nájom január a február 2021 a vie, že poskytuje zľavu v súlade s § 13c ods. 17 zákona o dotáciách, 

potom vystaví faktúru zníženú o zľavu a dobropis už nevystavuje.   
 
 

d) dohoda o zľave a dotácia až po zostavení účtovnej závierky  v januári 2021 
 

P.č. TEXT Účtovanie 
v účtovnom období 

PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA 

Vykázanie v UZ MD D MD D 

1. Fa – nájomné XI, 
XII/2020 

UO 2020, UZ 2020 311 602, 343 518, 343 321 

2. Opravná fa – dobropis – 
zľava 
na nájomné XI, XII/2020 

UO 2021, UZ 2021 602, 343 311 321 518,  343 

3. Oznámenie o schválení UO 2021, UZ 2021 315 311 346 648 
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dotácie   321 346 

4.  BÚ – inkaso dotácie UO 2021, UZ 2021 221 315 x x 

5. Inkaso/úhrada doplatku 
nájomného 

UO 2021, UZ 2021 221 311 321 221 

 
   
 
 
Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                        Centrum podpory pre dane 
  Marec 2021 
        
  


