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I. 
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna 
pomoc), registračné číslo XR 81/08, nasledovne: 
 

II. 
1. V článku E. Prijímateľ pomoci sa na strane 5 v tretí odsek nahrádza nasledovným znením: 
„Oprávnenými prijímateľmi pomoci podľa tejto schémy môžu byť aj subjekty, ktoré sú 
povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania so skleníkovými plynmi 
(príloha A a B zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V prípade, že tieto subjekty budú 
realizovať projekt, ktorý prispieva k zníženiu množstva emisií skleníkových plynov, v zmluve 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa zaviažu, že nebudú obchodovať 
s pomernou časťou emisných kvót CO2, ktoré boli ušetrené realizáciou projektu ktorá 
zodpovedá pomernej časti príspevku NFP. Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku odovzdajú pomernú časť redukcie emisných kvót CO2 (rozdiel medzi 
prideleným množstvom kvót na daný rok a skutočným množstvom kvót po predpokladanej 
realizácii projektu s ohľadom na pomer financovania z NFP), ktorá bude generovaná 
projektom, na účet Národného registra emisných kvót SR určený v zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom a poskytovateľom.“.  
 
2. V článku F. Oprávnené aktivity sa na strane 5 v šiestom odseku slová „rozsiahly investičný 
projekt“ nahrádzajú slovami „veľký investičný projekt“. 
 
3. V článku F. Oprávnené aktivity sa časť 1. V oblasti ochrany ovzdušia I. skupina: znižovanie 
emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich 
látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Oprávnenými sú len projekty existujúcich podnikov a to : 

• projekty zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia inštaláciou BAT technológií (nie koncových 
technológií), ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými 
právnymi predpismi alebo sprísnené požiadavky podľa nových predpisov 
a strategických dokumentov EÚ (napr. zmena palivovej základne na environmentálne 
prijateľnejšie palivo (nie obnoviteľný zdroj energie), zmena surovinovej základne 
s nižším vznikom emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, 
ktorej výsledkom je zníženie emisií). Projekty musia spĺňať podmienku, že  ide o 
zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku.   

• Projekty zamerané na BAT technológie určené v integrovanom povolení pre spaľovacie 
energetické zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za 
účelom zosúladenia zo smernicou č. 96/61/ES resp. 1/2008/ES o IPKZ a spĺňajúce 
definíciu počiatočnej investície (ide o zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho 
podniku). 

 
• Projekty zamerané na opatrenia investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za 

účelom zosúladenia s požiadavkami BAT podľa smernice o priemyselných emisiách13a 
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a zároveň spĺňajúce definíciu počiatočnej investície (ide o zásadnú zmenu výrobného 
procesu existujúceho podniku). 

• Projekty zamerané na zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení14 
umožňujúcich znižovanie emisií prchavých organických látok zo zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ktoré spĺňajú definíciu počiatočnej investície (ide o zásadnú zmenu výrobného 
procesu existujúceho podniku): 

� 1. technologické opatrenia na znižovanie obsahu VOC v regulovaných 
výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES15 o obmedzení emisií 
prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických 
rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú 
úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. 
prechod výroby farieb a lakov a iných výrobkov na farby a laky 
obsahujúce menej VOC)   

� 2. technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC 
v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES16 (v súlade 
s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice17), napr. :  

� prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov 
a lepidiel vo výrobnom procese a iné opatrenia spĺňajúce 
definíciu počiatočnej investície.“. 

 
Poznámka pod čiarou k novému odkazu č. 13a znie: 
„ 13a V súčasnosti prebieha schvaľovanie smernice o priemyselných emisiách na úrovni 
Európskeho spoločenstva.“ 
 
4. V článku F. Oprávnené aktivity sa znenie v časti 2. V oblasti minimalizácie nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie I. skupina: Znižovanie 
emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok 
v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech 
využívania obnoviteľných zdrojov nahrádza  nasledovným znením: 
„Oprávnenými sú len projekty existujúcich energetických podnikov, ktorých hlavným 
výrobným programom je výroba tepla a teplej vody a sú zacielené na zníženie emisií 
skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok a to:  

• projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka 
obnoviteľných zdrojov energie ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna 
energia na technologickom zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody 
v kombinácii s kogeneráciou alebo bez nej 

• výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy 
centrálneho zásobovania teplom19 (tzn. zlepšenie izolácie rozvodných potrubí 
a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len 
ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla z neobnoviteľného 
zdroja na obnoviteľný zdroj (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom 
znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj 
rozvody vlastní jeden subjekt - prijímateľ.“. 

  
5.  Článok H. Forma pomoci sa nahrádza nasledovným znením: 
„Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje formou poskytnutia nenávratného finančného 
príspevku. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje systémom predfinancovania, na 
základe predložených účtovných dokladov alebo systémom refundácie, v prípade rozhodnutia 
poskytovateľa po dohode s prijímateľom a v prípade záverečných platieb pri uplatnených 
systémoch predfinancovania, na základe predložených uhradených účtovných dokladov 
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preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok sa 
neposkytuje formou zálohy.“ 
 
6. V článku J. Kritérium nevyhnutnosti sa v treťom a šiestom odseku za slová na konci vety 
vkladá čiarka a pripájajú slová „resp. rozhodnutie poskytovateľa“ v príslušnom gramatickom 
tvare.    
 

III. 
1. Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre 
ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), 
registračné číslo XR 81/08, ostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom 
vestníku SR.   
 


