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Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade 
s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24/10/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 

Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc 

 

 

Číslo pomoci XR 81/2008 

Členský štát Slovenská republika 

Región, v ktorom sa schéma 
štátnej pomoci uplatňuje 
(NUTS II) 

1. Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87(3) (a) Zmluvy o ES 
pre obdobie 1.1.2007- 31.12.2013 

     SK02 Západné Slovensko  

     SK03 Stredné Slovensko  

     SK04 Východné Slovensko  

 2. Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87(3)(c) Zmluvy o ES 
pre obdobie 1.1.2007- 31.12.2008 

     SK01 Bratislavský kraj – vybrané časti 

LAU1-102 Okres Bratislava II 

LAU1-103 Okres Bratislava III 

LAU1-104 Okres Bratislava IV 

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo 

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce 

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce 

LAU1 – 106 Okres Malacky 

LAU1 – 108 Okres Senec 

 

Názov schémy štátnej pomoci 
alebo názov podniku 
prijímajúceho doplnok pomoci 
poskytovanej ad hoc  

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry 
odpadového hospodárstva pre programové obdobie /roky 2007 –
2013/  

(Schéma štátnej pomoci v rámci Operačného programu Životné 
prostredie) 

 

 

 

Právny základ  

(Pre schému alebo pomoc 
poskytovanú ad hoc) 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24.10.2006 o uplatňovaní 
článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc 



Ročné výdavky plánované 
v rámci schémy. Sumy majú 
byť uvedené v eurách alebo 
prípadne v národnej mene. 
Uveďte celkovú ročnú výšku 
rozpočtových prostriedkov 
alebo odhadovanú daňovú 
stratu za rok pre všetky 
nástroje pomoci zahrnuté 
v schéme.  

V prípade pomoci poskytovanej 
ad hoc uveďte celkovú výšku 
pomoci. V prípade potreby 
takisto uveďte, koľko rokov sa 
bude pomoc poskytovaná ad hoc 
vyplácať alebo koľko rokov sa 
budú zaznamenávať daňové 
straty.  

Celková ročná výška v rámci schémy  

133 137 255 € - pre rok 2008 

26 627 451 – pre rok 2009 

26 627 451 – pre rok 2010 

26 627 451 – pre rok 2011 

26 627 451 – pre rok 2012 

 

Celková výška pomoci poskytovanej ad hoc  

0 mil. EUR 

Splatené za ... rokov 

Maximálna intenzita pomoci 

Uviesť v %  

V súlade s článkom 4 nariadenia 

SK02 Západné Slovensko  40% 

SK03 Stredné Slovensko  50% 

SK04 Východné Slovensko 50% 

SK01 Bratislavský kraj 10 % (od 1.1.2007 
do 31.12.2008)- pre vybrané časti: 

LAU1-102 Okres Bratislava II 

LAU1-103 Okres Bratislava III 

LAU1-104 Okres Bratislava IV 

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť 
Čunovo 

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť 
Jarovce 

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť 
Rusovce 

LAU1 – 106 Okres Malacky 

LAU1 – 108 Okres Senec 

 

 

Áno Nie 

 

Dátum implementácie 

(Uveďte dátum, odkedy možno 
pomoc v rámci schémy 
poskytovať alebo kedy sa 
poskytne pomoc ad hoc.) 

24. apríl 2008 



Trvanie (Uveďte dátum, dokedy 
možno pomoc v rámci schémy 
poskytovať alebo v prípade 
pomoci poskytovanej ad hoc 
očakávaný dátum poslednej 
splátky, ktorú je potrebné 
vyplatiť.) 

Do 31.12.2013 

Všetky sektory oprávnené na regionálnu 
investičnú pomoc 

Áno Príslušné sektory hospodárstva 

Pomoc obmedzená na špecifické sektory 

Uveďte sektory podľa klasifikácie NACE 
Rev.1.11: 
 

Áno/Nie 

Názov: 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

Tel.: 00421 2 5956 2617  

Fax: 00421 2 5956 2110 

E-mail: info@enviro.gov.sk 

Internetová stránka: www.enviro.gov.sk 

 

Názov a adresa orgánu 
poskytujúceho pomoc (Uveďte 
telefónne číslo a adresu 
elektronickej pošty) 

Uveďte internetovú adresu, 
na ktorej je schéma štátnej pomoci 
uverejnená 

Adresa: 
http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov
.sk/ovest/ov8/04/080/ov080A.pdf  

 

http://www.opzp.sk/pics/upload/users/admin/File/new/schemy/schem
aodpady.doc  

 
 

                                                 
1 NACE Rev.1.1 predstavuje štatistickú klasifikáciu ekonomických činností v Európskom spoločenstve. 


