
 

 

 

Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny 

 

Podľa schváleného „Lex Ukrajina“ sa príspevok na ubytovanie bude vyplácať v dvoch režimoch, 

v závislosti od toho, kto ubytovanie poskytuje: 

I. podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle (ďalej len „zákon o azyle“) alebo 

II. podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (ďalej len „zákon o cestovnom 

ruchu“). 

Upozornenie: 

• Oba typy príspevku prichádzajú do úvahy len v prípade ubytovania odídencov, t. j. tých osôb, 

ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa zákona o azyle (nie tranzitujúce osoby, 

azylantov, osoby s prechodným alebo trvalým pobytom).  

• Príspevky nie je možné vyplatiť tým osobám, ktorým sa poskytujú príspevky podľa iných 

predpisov alebo ktoré majú nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s 

poskytovaním ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov (napríklad podľa 

zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. 

z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov). 

 

I. Príspevok podľa zákona o azyle: 

Kto môže dostať príspevok: 

1. Oprávnené osoby  

Osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie a poskytne odídencovi bezodplatné 

ubytovanie 

 

2. Ďalšie oprávnené osoby 

 

a. právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej 

budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje (napr. štátny 

podnik), ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia a ak 

ubytovanie spĺňa podmienky na ubytovacie zariadenia 

b. obec, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom 

svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 

c. VÚC, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom 

svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie. 

Povinnosti oprávnených osôb: 



 

 

1. uzatvoriť s odídencom zmluvu o poskytnutí ubytovania, ktorej vzor bude zverejnený na 

webovom sídle určenom nariadením vlády 

2. predložiť zmluvu o poskytnutí ubytovania obci 

3. predložiť obci výkaz, ktorý obsahuje  počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi 

skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený 

na webovom sídle ministerstva vnútra;  uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 

pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie 

odídencovi; ak sa uplatňuje príspevok aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia 

dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, oprávnená 

osoba zahrnie údaje  za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za mesiac marec 

2022.   

Povinnosti ďalších oprávnených osôb: 

1.  pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na 

krátkodobé ubytovanie oznámiť obci, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú 

ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie; ak ďalšia 

oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred nadobudnutím účinnosti Lex 

Ukrajina, plní túto oznamovaciu povinnosť do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti 

tohto zákona. 

2. uzatvoriť s odídencom zmluvu o poskytnutí ubytovania, ktorej vzor bude zverejnený na 

webovom sídle určenom nariadením vlády 

3. predložiť zmluvu o poskytnutí ubytovania obci 

4. predložiť obci výkaz, ktorý obsahuje  počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi 

skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený 

na webovom sídle ministerstva vnútra;  uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 

pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie 

odídencovi; ak sa uplatňuje príspevok aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia 

dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, ďalšia 

oprávnená osoba zahrnie údaje  za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za 

mesiac marec 2022.   

Povinnosti odídencov: 

a. raz mesačne počas poskytovania ubytovania oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie 

Povinnosti obce ako „sprostredkovateľa“ vyplatenia príspevkov: 

a. zasielať ministerstvu vnútra prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.  

b. v prehľade o uplatnených príspevkoch uviesť 

i. identifikačné údaje oprávnených osôb alebo identifikačné údaje ďalších 

oprávnených osôb, 



 

 

ii. adresu nehnuteľnosti oprávnenej osoby alebo adresu nehnuteľnosti ďalšej 

oprávnenej osoby,  

iii. počet obytných miestností v tejto nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu 

kapacitu nehnuteľnosti,  

iv. identifikačné údaje odídencov, ktorým oprávnené osoby alebo ďalšie 

oprávnené osoby poskytovali ubytovanie v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom 

kalendárnom mesiaci,  

v. dátum začatia a dátum skončenia poskytovania ubytovania odídencovi v 

tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci,  

vi. sumu príspevku za odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom 

kalendárnom mesiaci,  

vii. odtlačok úradnej pečiatky obce,  

viii. meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za obec.  

c. vyplácať príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným 

osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom. 

Povinnosti ministerstva vnútra: 

a. poskytovať obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za 

príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. 

b. Zverejniť vzory prehľadov o uplatnených príspevkoch na svojom webovom sídle. 

Výška príspevku: 

Pre oprávnené osoby: 

Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za 

sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska 

odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. 

Limity:  

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa odseku 2 prvej vety a 

táto nehnuteľnosť má 

a. jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s  

nariadením  vlády by presiahla  500 eur,  čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v 

súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto  nehnuteľnosti sa poskytuje v 

sume 500 eur za kalendárny mesiac,  

b. dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s  nariadením  vlády 

by presiahla  750 eur,  čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej 

sume  za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 

750 eur za kalendárny mesiac, 

c. tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády 

by presiahla  1000 eur,  čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej 



 

 

sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto  nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 

1000 eur za kalendárny mesiac, 

d. štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s  

nariadením  vlády by presiahla 1250 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok 

v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v 

sume 1250 eur za kalendárny mesiac.  

 

Pre ďalšie oprávnené osoby: 

Príspevok ďalším opraveným osobám sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade 

s  nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu 

oznámenej ubytovacej kapacity; ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie 

nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov  v tomto byte sa 

použijú limity ako pre oprávnené osoby. 

 

II. Príspevok podľa zákona o cestovnom ruchu: 

 

Kto môže dostať príspevok: 

Fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca ubytovanie v ubytovacom zariadení na 

základe živnostenského oprávnenia odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s 

hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným 

konfliktom na území Ukrajiny, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s Ministerstvom 

dopravy a výstavby zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie, ktorej vzor bude zverejnený na 

webovom sídle určenom nariadením vlády. 

 

Ubytovacím zariadením je: budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne alebo 

sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. 

Výška príspevku a doba jeho poskytovania: 

Výšku príspevku a dobu jeho poskytovania určí vláda nariadením. Príspevok sa bude poskytovať za 

každú noc ubytovania odídenca. Príspevok za ubytovanie možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí 

poskytovania ubytovania  predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr 

však od 26. februára 2022. 

 

Lehota na vyplatenie príspevku: 

Ministerstvo vypláca príspevok za ubytovanie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie 

príspevku za ubytovanie  

 

 

 

 



 

 

NARIADENIA VLÁDY 

 

I. Poskytovanie príspevku za ubytovanie podľa zákona o azyle: 

Dňa 30.03.2022 vláda SR nariadením o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca schválila výšku 

príspevku za ubytovanie odídenca: 

i. 7 eur/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 

ii. 3,50 eur/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.  

Príspevok sa poskytuje na bankový účet oprávnenej osoby, ktorý je uvedený aj v zmluve o poskytnutí 

ubytovania odídencovi. V prípade, ak oprávnená osoba nemá zriadený bankový účet, príspevok sa 

poskytuje v hotovosti.  

 

V zmysle nariadenia vlády SR, príspevok za ubytovanie sa poskytuje maximálne do 30.06.2022.  

 

Obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi 

Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):  

i. Identifikačné údaje oprávnenej osoby,  

ii. Identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie,  

iii. Označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie,  

iv. Počet obytných miestností nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti,  

v. Práva a povinnosti zmluvných strán, 

vi. Dohodnutú dobu ubytovania,  

vii. Počet nocí ubytovania odídenca do dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluva uzatvorila až po 

začatí poskytovania ubytovania odídencovi,  

viii. Číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má bankový 

účet zriadený 

ix. Vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,  

x. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa minimálne požiadavky 

podľa § 8 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa 

požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa § 9 ods. 1 a ods. 2 predmetnej vyhlášky,  

xi. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku 

podľa § 36a ods. 2 šiestej a siedmej vety zákona, 

xii. Vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,  

xiii. Vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a 

ods. 2 piatej vety zákona,  

xiv. Dátum uzavretia zmluvy,  

xv. Podpisy zmluvných strán.  

Vzor zmluvy v slovenskom a ukrajinskom jazyku je zverejnený na webovej stránke ministerstva.  

 



 

 

Prílohou zmluvy je:  

i. čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa 

poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie výpoveďou 

prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie 

oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej 

časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie je v 

súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých 

mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 

98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, 

ii. kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením 

„ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. 

 

Sprievodná dokumentácia 

 

II. Poskytovanie príspevku za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu 

Dňa 30.03.2022 vláda SR  nariadením o príspevku za poskytnutie ubytovanie odídencovi v súvislosti 

so situáciou na Ukrajine schválila výšku príspevkov za ubytovanie odídenca. 

 

Oprávnenými osobami sú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v 

ubytovacom zariadení na základe živnostenského oprávnenia. 

 

Príspevok sa týmto oprávneným osobám poskytuje vo výške:  

i. 7,70 eur/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 

ii. 3,85 eur/noc ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. 

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje maximálne do 30.06.2022.  

 

Obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie 

Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):  

i. Identifikačné údaje zmluvných strán,  

ii. Predmet zmluvy,  

iii. Výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,  

iv. Podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie, 

v. vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,  

vi. dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.  

Prílohy zmluvy:  

i. Vzor záznamu o ubytovaní, 

ii. Vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie, 



 

 

iii. Čestné vyhlásenie osoby poskytujúcej ubytovanie, že nepoberá príspevok za ubytovanie 

podľa § 36a ods. 2 zákona o azyle.  

 

Vzor zmluvy je zverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy SR. 
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