Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
UBYTOVANIE PRE OBČANOV UKRAJINY

Aktualizované 23. 3. 2022

Národná rada SR dňa 22. 3. 2022 schválila v balíku opatrení Lex Ukrajina podmienky príspevku na ubytovanie
osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom a ktoré majú poskytnutý štatút dočasného útočiska.
Prinášame vám prehľad podmienok nároku na príspevok za poskytnuté bezodplatné ubytovanie .
Ubytovanie občanom Ukrajiny v dočasnom útočisku môžu poskytovať PO/FO,
príspevok sa poskytuje za každú noc ubytovania odídenca. Nárok na príspevok vzniká najskôr 7 dní pred dňom, kedy
bol utečencovi poskytnutý status dočasného útočiska, avšak najskôr od 26. 2. 2022,
ubytovanie musí byť odídencovi poskytnuté bezodplatne,
príspevky za mesiac február sa zahrnú do žiadosti za mesiac marec,
príspevok sa nevzťahuje na osobu, na ktorú žiada príspevok už iná PO/FO alebo sa jej poskytuje ubytovanie v azylovom
zariadení alebo zariadení určenom na ubytovanie na základe hospodárskej mobilizácie.
MAJÚ AJ ZAMESTNÁVATELIA NÁROK NA PRÍSPEVOK?
ak zamestnávateľ vlastní alebo spravuje ubytovacie zariadenie, no
ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia,

má nárok na príspevok z obce vo výške
7 eur/noc (do 15 rokov 3,50 eur/noc)

ak zamestnávateľ vlastní alebo spravuje takéto ubytovacie

má nárok na príspevok z MDV SR vo výške

ak ubytovanie nevlastní ani nespravuje, ale má uzavretú zmluvu
s dodávateľom ubytovania,

tento nárok si uplatní poskytovateľ
ubytovania, nie zamestnávateľ

zariadenie, ktoré poskytuje na základe živnostenského oprávnenia,

7,70 eur/noc (do 15 rokov 3,50 eur/noc)

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE V NEHNUTEĽNOSTIACH SLÚŽIACICH NA TRVALÉ BÝVANIE
(byty v bytových domoch, rodinné domy, byty v rodinnom dome a byty v nebytovej budove)
Poskytujú sa osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie,
osoba poskytujúca ubytovanie je povinná predložiť obci Zmluvu o poskytnutí
ubytovania odídencovi (vzor zmluvy v slovenskom a ukrajinskom jazyku je
dostupný na www.ua.gov.sk,
odídenec je povinný raz za mesiac osobne oznámiť obci, že u osoby býva,
za každú noc, ktorú odídenec strávi v zariadení vzniká poskytovateľovi nárok na
príspevok vo výške:
7 eur pre osoby od 15 rokov,
3,50 eur pre osoby do 15 rokov,
súčasne je však ustanovená maximálna výška príspevkov na nehnuteľnosť bez
ohľadu na počet ubytovaných osôb nasledovne:
nehnuteľnosť s 1 obytnou miestnosťou: najviac 500 eur mesačne,
nehnuteľnosť s 2 obytnými miestnosťami: najviac 750 eur mesačne,
nehnuteľnosť s 3 obytnými miestnosťami: najviac 1 000 eur mesačne,
nehnuteľnosť so 4 a viac obytnými miestnosťami: najviac 1 250 eur mesačne,
príspevok je poskytovaný na základe zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.

1. príspevok poskytuje obec,
ubytovanie musí byť poskytnuté
2. bezodplatne,
3. priestory musia spĺňať
minimálne požiadavky na
vnútorné prostredie budov,
bytov nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenie v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.
z.,
4. príspevok sa poskytuje do 30.
júna 2022.

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE V NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH SLÚŽIACICH NA KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE, KTORÉ
VLASTNIA ALEBO SPRAVUJÚ, ALE NEPOSKYTUJÚ UBYTOVANIE NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
Osoba je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom informovať
obec o svojich ubytovacích kapacitách,
POZOR! osoby poskytujúce ubytovanie v nebytových priestoroch a bez
živnostenského oprávnenia sú povinné do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia
účinnosti zákona nahlásiť obci svoje ubytovacie kapacity,
príspevok je poskytnutý za každú noc ubytovania každého odídenca a to bez
stanoveného maximálneho limitu,
ak je však súčasťou nebytovej budovy byt – uplatňujú sa na neho príspevky
platné pre nehnuteľnosti slúžiace na bývanie (predchádzajúci typ 1),
príspevok je poskytovaný na základe zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.

1.príspevok poskytuje obec,
2.ubytovanie musí byť poskytnuté
bezodplatne,
3.priestory musia spĺňať minimálne
požiadavky na vnútorné prostredie
budov, bytov nižšieho štandardu a
na ubytovacie zariadenie v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.,
4.príspevok sa poskytuje do 30. júna
2022.

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK OBCI:
Oprávnená osoba obci predloží výkaz, ktorý obsahuje počet nocí a údaje uvedené vo vzore výkazu zverejneného
www.ua.gov.sk,
výkaz je potrebné predložiť obci do 5 pracovných dní po skončení mesiaca,
obec do 15. kalendárneho dňa zašle ministerstvu prehľad uplatnených príspevkov,
ministerstvo poskytne obci zodpovedajúcu sumu do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci,
za ktorý sa príspevok poskytuje,
obec vyplatí oprávnenej osobe príspevok do 5 dní od prijatia financií z ministerstva.

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE V UBYTOVACOM ZARIADENÍ, KTORÉ POSKYTUJE UBYTOVANIE
NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
Ubytovacím zariadením je budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje
prechodné ubytovanie a s ním spojené služby,
o príspevok môže požiadať FO/PO poskytujúca ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia,
o príspevok je možné požiadať najskôr od 26. 2. 2022,
príspevok sa poskytuje za každú noc ubytovania a možno oň požiadať až 7 nocí pred dňom, kedy bolo odídencovi
poskytnuté dočasné útočisko,
príspevok poskytuje priamo MDV SR do 30 dní od doručenia žiadosti o poskytnutie príspevku,
príspevok bude vyplatený na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorej vzor je zverejnený na www.ua.gov.sk,
výška príspevku za každú noc poskytnutého ubytovania je:
7,70 eur pre osoby od 15 rokov,
3,50 eur pre osoby do 15 rokov,
príspevok je poskytovaný na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

Materiál je spracovaný na základe verejne dostupných informácií ku dňu 23. 3. 2022.

Ak máte praktické podnety z pohľadu vašej firmy, ktoré je potrebné
komunikovať s vládou, zasielajte nám ich emailom na
kstulajterova@zapsr.sk

