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SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI 

NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBLASTI OCHRANY 
OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV 

ZMENY KLÍMY 

PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE / ROKY 2007 – 2013 
(SKUPINOVÁ VÝNIMKA) 

A. PREAMBULA 

Predmetom schémy štátnej pomoci v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci na financovanie 
projektov v oblasti ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
zameraných na aktivity nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného 
prostredia alebo zvyšujúce ochranu životného prostredia v prípade absencie noriem 
Spoločenstva, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. 

Cieľom pomoci je prispieť k zníženiu emisií základných a ostatných látok znečisťujúcich 
ovzdušie a skleníkových plynov prostredníctvom podpory projektov zameraných 
na skvalitnenie infraštruktúry ochrany ovzdušia a infraštruktúry pre minimalizáciu emisií 
skleníkových plynov vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.  

Uvedené aktivity v konečnom dôsledku smerujú k ochrane životného prostredia, ktorou sa na 
účely tejto schémy rozumie každé opatrenie určené na nápravu alebo zabránenie vzniku škôd, 
pokiaľ ide o okolie alebo o prírodné zdroje, prostredníctvom vlastných činností prijímateľa 
pomoci, s cieľom znížiť riziko vzniku takejto škody alebo s cieľom efektívnejšie využívať 
tieto zdroje, vrátane opatrení na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.  

Schéma zároveň vychádza z kontextu Operačného programu Životné prostredie schváleného 
rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev zo dňa 8.11.2007, číslo 
CCI2007SK161PO002, ktorým sa prijíma Operačný program Životné prostredie. 

B. PRÁVNY ZÁKLAD 

Právny základ schémy tvorí: 
 

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.8.2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 
za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách)1 (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“). 

                                                 
1 Ú. v. EÚ, L 214, 9.8.2008, str. 3. 
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2. Poskytnutie pomoci musí byť v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov 
upravujúcich poskytovanie pomoci zo zdrojov Spoločenstva - štrukturálnych fondov, 
najmä: 

•  nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia 
Rady (ES) č. 1341/ 2008 a nariadenia Rady (ES) č. 284/20092,   

• nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o  
Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1783/19993, 

ako aj s ustanoveniami platných právnych predpisov SR, najmä: 

• zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o štátnej pomoci“), 

• zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva, 

• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),  

• zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

C. ÚČEL POMOCI  

Účelom pomoci je zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, hlavne prispieť k zlepšeniu 
kvality ovzdušia a znižovaniu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší podporou investičných 
projektov zameraných na zlepšenie a dobudovanie infraštruktúry ochrany ovzdušia a 
infraštruktúry pre minimalizáciu emisií skleníkových plynov vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie. 

Účelom pomoci je podporou investičných projektov definovaných v tejto schéme prispieť 
k napĺňaniu požiadaviek Tematickej stratégie na ochranu ovzdušia a medzinárodných 
záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.  

                                                 
2 Ú. v.  EÚ, L 210, 31.7.2006, str. 25, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 284/2009 
(Ú. v. EÚ, L 94, 8.4.2009, str.10). 
3 Ú. v. EÚ, L 210, 31.7.2006, str. 79. 
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D. POSKYTOVATEĽ POMOCI 

Poskytovateľom pomoci, vyhlasovateľom a vykonávateľom schémy je Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“): 

 
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, www.opzp.sk  

E. PRIJÍMATEĽ POMOCI  

V rámci tejto schémy môžu byť prijímateľmi: 

1. Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie  
v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka4, ktoré plánujú realizovať oprávnené projekty 
v zmysle tejto schémy, vykonávajú hospodársku činnosť a sú účastníkmi hospodárskej súťaže 
v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa tejto schémy. 
 
2.  Organizácie zriadené orgánmi verejnej správy 
príspevkové organizácie zriadené v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a sú účastníkmi hospodárskej 
súťaže v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa tejto schémy. 
 
3. Združenia s účasťou obcí5 
Združenia s účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a sú účastníkmi hospodárskej 
súťaže v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa tejto schémy. 

 

Prijímatelia sa vzhľadom na ich veľkosť delia na: 

a) Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) 
Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v čl. 2 ods. 7 a prílohe č. 1 nariadenia 
o skupinových výnimkách. 
 

                                                 
4 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
5 Napr. združenie miest a obcí, mikroregióny. 
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b) Veľké podniky 
Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť aj veľkému podnikateľovi. Ide o podnikateľa 
v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície 
MSP. 

Na účely definovania podnikateľa ako MSP prijímateľ pomoci uvedie v žiadosti o poskytnutie 
pomoci údaj o počte zamestnancov k 31.12. predchádzajúceho roka a k termínu podania 
žiadosti a údaje o výške obratu, prípadne celkovej ročnej hodnote aktív týkajúce sa 
posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Údaje sa 
zohľadňujú odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane 
z pridanej hodnoty a iných nepriamych daní.  

 
Prijímateľmi pomoci môžu byť v rámci schémy i zahraničné osoby a podnikatelia so 
zahraničnou majetkovou účasťou v zmysle § 21 až 24 Obchodného zákonníka. 

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. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách a zákonom o štátnej pomoci sa táto 
schéma nevzťahuje na poskytnutie pomoci v nasledujúcich prípadoch: 
 
V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku, voči ktorému je nárokované 
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto 
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, a pomoc firmám 
v ťažkostiach.6 
 
Na účely tejto schémy sa za podnik v ťažkostiach v súlade s čl. 1 ods. 7 nariadenia 
o skupinových výnimkách považuje MSP, ak spĺňa nasledovné podmienky: 
a) pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak sa viac ako polovica jej základného imania 

prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu 
predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo 

b) v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov ručí neobmedzene za dlhy firmy 
(napr. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť), ak sa prekryla stratou 
viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto 
kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo 

                                                 
6 Čl. 1 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
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c) bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spoločnosť spĺňa kritériá v súlade 
s osobitnými právnymi predpismi7 na to, aby sa stala predmetom konania vo veci 
kolektívnej insolventnosti. 

MSP založené pred menej ako troma rokmi sa na účely tejto schémy nepovažujú za podniky 
nachádzajúce sa v ťažkostiach. Táto výnimka sa nevzťahuje na MSP, ktoré spĺňajú 
podmienku ustanovenú v písm. c) predchádzajúceho odseku. 
 
V prípade veľkých podnikov nemôžu byť prijímateľmi podniky podľa Usmernení 
Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.8 
 
V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc prijímateľovi, ktorý porušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku 
kontroly.9 
 
Schéma štátnej pomoci sa nevzťahuje na subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť a 
ktoré nie sú účastníkmi hospodárskej súťaže v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc 
podľa tejto schémy.  
 
Schéma sa v súlade s čl. 1 ods. 2 nariadenia o skupinových výnimkách nevzťahuje na: 
1. pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s 
vyvážanými množstvami, na zriadenie prevádzky distribučnej siete alebo na iné bežné 
výdavky spojené s vývoznou činnosťou, 
2. pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 
dovážaným. 
 
Táto schéma sa nevzťahuje na pomoc poskytovanú v odvetviach hospodárstva ustanovených 
v čl. 1 ods. 3 nariadenia o skupinových výnimkách. 

F. OPRÁVNENÉ PROJEKTY   

V rámci tejto schémy možno v súlade s čl. 1 ods. 1 písm. d) nariadenia o skupinových 
výnimkách poskytnúť pomoc na ochranu životného prostredia.  
 
Oprávnenými projektmi sú tieto typy projektov rozdelené podľa skupín definovaných 
v nariadení o skupinových výnimkách: 
 
1. Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem  Spoločenstva týkajúcich 
sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade 
absencie noriem Spoločenstva (článok 18 nariadenia o skupinových výnimkách) 
 
V prioritnej osi 3.1. v rámci I. skupiny aktivít: 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 v podskupine 
  

                                                 
7 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
8 Ú. v. EÚ, C 244, 1. 10. 2004, s. 2. 
9 § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z..  
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A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované 
platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa 
dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ – sú 
to tieto typy zamerania projektov: 

1. inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií, alebo iných koncových 
technológií (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia, zakapotovanie technológie príp. 
dopravných pásov) 

2. vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov 
3. koncové technológie (napr. odlučovače TZL, DESOX,) určené ako nutné opatrenia 

investičného charakteru v integrovanom povolení v spaľovacích energetických 
zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom 
zosúladenia zdroja so smernicou č. 1/2008/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii 
kvality ovzdušia)  

4. koncové technológie (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia), určené ako opatrenia 
investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom zosúladenia s BAT 
podľa smernice o priemyselných emisiách10 

5. rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad 
rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného 
monitorovania;  

 
v podskupine  
B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií 
prchavých organických látok (VOC) zo zariadení – sú to tieto typy zamerania projektov: 
 

1. inštalácia odlučovacích zariadení katalytických a termooxidačných jednotiek ako 
technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach 
spadajúcich pod smernicu 99/13/ES11 (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 
uvedenej smernice12). 

 
V rámci tejto schémy nie sú oprávnené projekty na investície súvisiace s nakladaním 
s odpadom iných podnikov (napr. miešanie štiepky s kalmi od iného pôvodcu)13.  
 
2. Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu (článok 22 a 23 nariadenia 
o skupinových výnimkách) 
 
V prioritnej osi 3.2. v rámci I. skupiny aktivít: 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 sa táto 
schéma vzťahuje na nasledovnú skupinu projektov:  

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a 
obnoviteľných zdrojov energie ako je biomasa, bioplyn14, slnečná energia, 

                                                 
10 V súčasnosti prebieha schvaľovanie smernice o priemyselných emisiách na úrovni Európskeho spoločenstva 
11 Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín 
unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. 
12 Príloha č. 1 obsahuje tieto činnosti: polygrafia, odmasťovanie a čistenie povrchov, chemické čistenie, 
nanášanie náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov, natieranie navíjaných drôtov, 
nanášanie lepidla, výroba obuvi, výroba náterových látok, lakov a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba 
farmaceutických výrobkov ,výroba a spracovanie gumy, extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a 
rafinácia rastlinných olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov  
13 Čl. 18 ods. 9 nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008. 
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geotermálna energia, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so 
znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok prípadne aj v kombinácii 
s kogeneráciou.  
 
V rámci tejto schémy sú oprávnené projekty, ak nové zariadenie na kombinovanú 
výrobu tepla a elektrickej energie celkovo dosiahne v porovnaní s oddelenou výrobou 
také úspory primárnej energie ako sa stanovuje v smernici 2004/8/ES a v rozhodnutí 
2007/74/ES. 
 
V rámci tejto schémy nie sú oprávnené 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.15 

G. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  

Oprávnené výdavky sa počítajú pre každú skupinu aktivít zvlášť podľa príslušných 
ustanovení nariadenia o skupinových výnimkách.  

Spoločné ustanovenia k oprávneným výdavkom pre všetky skupiny aktivít 

Technicky porovnateľnou investíciou, tzv. referenčná investícia, sa na účely tejto schémy 
rozumie investícia s rovnakou výrobnou kapacitou a všetkými ostatnými technickými 
vlastnosťami, okrem vlastností, ktoré sú priamo spojené s mimoriadnymi investíciami na 
dosiahnutie vyššej ochrany životného prostredia. Táto referenčná investícia musí byť okrem 
toho z hľadiska podniku vierohodnou alternatívou k investícii, ktorá je predmetom 
posúdenia.16 
 
Oprávnené investície musia mať formu investície do hmotných aktív alebo nehmotných 
aktív.17 

Investície do hmotných aktív18 predstavujú výdavky na obstaranie hmotného majetku ako 
obstarávacia cena pozemkov, ktoré sú nevyhnutné potrebné na plnenie environmentálnych 
cieľov, výdavky na investície do budov, závodov a zariadení určených na zníženie alebo 
zamedzenie znečisťovania a škodlivým vplyvom a investície na úpravu výrobných metód 
s cieľom chrániť životné prostredie, pričom pri oceňovaní hmotného majetku oprávnený 
subjekt postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

                                                                                                                                                         
14 Vrátane zariadení na princípe termického splyňovania biomasy. 
15 Na projekty existujúcich energetických podnikov sa vzťahuje Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007-2013 (regionálna pomoc), Obchodný 
vestník č. 80/2008 zo dňa 24.4.2008. 
16 Čl. 18 ods. 6 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
17 Čl. 18 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
18 Čl.. 17 ods. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.  
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Investície do nehmotných aktív19 predstavujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku, t.j. 
obstarávacia cena patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentových technických 
poznatkov. Obstarávacia cena sa určuje v súlade s § 25 zákona o účtovníctve. Za oprávnené 
výdavky sa v zmysle tejto schémy považujú len také investície do nehmotných aktív, ktoré 
v súlade s čl. 12 ods. 2 nariadenia o skupinových výnimkách spĺňajú všetky nasledovné 
podmienky:   

 musia sa používať výhradne v podniku, ktorý je prijímateľom pomoci,  

 musia sa  považovať za odpisovateľný majetok, 

 musia byť nakúpené za trhových podmienok od podniku, v ktorom prijímateľ pomoci 
nemá právo priamej alebo nepriamej kontroly, 

 v prípade investičnej pomoci pre MSP musia byť zahrnuté do majetku podniku najmenej 
tri roky20.  

 
Oprávnené výdavky je potrebné doložiť príslušnou dokumentáciou, ktorá je prehľadná 
a rozpísaná na jednotlivé položky.21 
 
Oprávneným výdavkom nie sú: 

 výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vynaložené pred schválením 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,   

 daň z pridanej hodnoty, ak je prijímateľ pomoci platcom DPH,  

 bankové poplatky, colné a daňové poplatky, 

 platené úroky, pokuty a penále, 

 prevádzkové výdavky, 

 výdavky na kontrolné audity, 

 iné nešpecifikované výdavky bezprostredne nesúvisiace s realizáciou projektu. 

 

Investícia do hmotných a nehmotných aktív musí byť zahrnutá do majetku prijímateľa, 
najmenej päť rokov, resp. v prípade MSP tri roky od ukončenia investície a v období piatich 
rokov resp. troch rokov (v prípade MSP) od ukončenia realizácie aktivít projektu nesmie 
podľa čl. 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 dôjsť k podstatnej zmene projektu.  

 

Rozsah oprávnených výdavkov je vypracovaný v zmysle príslušných dokumentov 
centrálneho koordinačného orgánu v programovom období 2007-2013 a bude pri zachovaní 
podmienok tejto schémy štátnej pomoci podrobnejšie upravený i vo výzve na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v Programovom manuáli Operačného programu 
Životné prostredie a Usmernení Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov. 
 
Osobitné ustanovenia k oprávneným výdavkom pre jednotlivé skupiny aktivít: 
 
                                                 
19 Čl. 2 ods. 11 nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008.   
20 Lehota troch rokov sa počíta odo dňa, keď bol majetok zaradený do majetku podniku v zmysle príslušných 
účtovných právnych predpisov. 
21 Čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
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1. Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem  Spoločenstva týkajúcich 
sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade 
absencie noriem Spoločenstva (článok 18 nariadenia o skupinových výnimkách) 
 
Základné pravidlo pre výpočet oprávnených výdavkov:  
Oprávnené výdavky predstavujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na dosiahnutie 
úrovne ochrany životného prostredia, ktorá je vyššia ako úroveň vyžadovaná normami 
Spoločenstva bez zohľadňovania prevádzkových ziskov a prevádzkových výdavkov22.  
 
Výška výdavkov na investíciu priamo spojenú s ochranou životného prostredia sa v súlade 
s čl. 18 ods. 6 a 8 nariadenia o skupinových výnimkách určuje na základe porovnávacej 
analýzy, porovnaním výdavkov na technicky porovnateľnú investíciu, ktorá zabezpečuje nižší 
stupeň ochrany životného prostredia (zodpovedajúci záväzným normám Spoločenstva, ak 
existujú), a ktorá by sa dala zrealizovať bez pomoci, tzv. referenčná investícia a oprávnených 
výdavkov pozostávajúcich z dodatočných investičných výdavkov potrebných na dosiahnutie 
úrovne ochrany životného prostredia vyššej ako je úroveň požadovaná v normách 
Spoločenstva. Ak neexistujú normy, oprávnené výdavky tvoria investičné výdavky potrebné 
na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, než je úroveň, ktorú by predmetný 
podnik dosiahol v prípade, že by mu pomoc na ochranu životného prostredia nebola 
poskytnutá. 
To znamená, že výdavky na investície priamo spojené s ochranou životného prostredia 
potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorá je vyššia ako úroveň 
vyžadovaná normami Spoločenstva budú tvoriť základ, od ktorého sa odpočítajú výdavky na 
investíciu na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú by podnik musel urobiť 
v prípade bez poskytnutia štátnej pomoci.  
 
Pre tieto aktivity: 

- inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií, alebo iných koncových 
technológií (napr. DESOX, odlučovačov TZL, odprašovacie zariadenia, 
zakapotovanie technológie príp. dopravných  pásov) 

- koncové technológie (napr. odlučovače TZL, DESOX) určené ako nutné opatrenia 
investičného charakteru v integrovanom povolení v spaľovacích energetických 
zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom 
zosúladenia zdroja so smernicou č. 1/2008/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii 
kvality ovzdušia);  

- koncové technológie (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia), určené ako opatrenia 
investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom zosúladenia s BAT 
podľa smernice o priemyselných emisiách23 

- rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad 
rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného 
monitorovania  

 
 

                                                 
22 Čl. 18 ods.5 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
23 V súčasnosti prebieha schvaľovanie smernice o priemyselných emisiách na úrovni Európskeho spoločenstva 
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- inštalácia odlučovacích zariadení katalytických a termooxidačných jednotiek ako 
technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach 
spadajúcich pod smernicu 99/13/ES24 (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 
uvedenej smernice25) 

 
sa výpočet oprávnených výdavkov bude vykonávať nasledovným spôsobom: 
 

1. Určí sa výška investičných výdavkov na zariadenie (IN1), ktoré umožňuje plniť 
normy Spoločenstva, teda limity určené platnými zákonmi a vyhláškami v oblasti 
ochrany ovzdušia. Takto stanovená výška investičných výdavkov sa deklaruje 
aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia. 

 
To znamená, že sa určí výška investičných výdavkov pre koncovú technológiu – napr. 
odlučovač TZL, DESOX, termooxidačnú jednotku, ktoré by dokázali na danom 
priemyselnom zariadení iba splniť limity určené normami Spoločenstva, teda 
príslušným zákonom a vyhláškami stanovené limity.  
V prípade spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach sa určí výška investičných 
výdavkov, ktoré by zabezpečovali  splnenie požiadaviek smernice č. 2000/76/ES 
a teda zákonov a vyhlášok, do ktorých je táto smernica v slovenskej legislatíve 
transponovaná. 

 
2. Určí sa výška investičných výdavkov na zariadenie (IN2), ktoré umožňuje plniť 

emisné limity prísnejšie ako stanovujú normy Spoločenstva, teda limity určené 
platnými zákonmi a vyhláškami v oblasti ochrany ovzdušia. Takto stanovená výška 
investičných výdavkov sa deklaruje aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov 
príslušného zariadenia. 

 
To znamená, že sa určí výška investičných výdavkov pre koncovú technológiu – napr. 
odlučovač TZL, DESOX, termooxidačnú jednotku, ktoré by dokázali na danom 
priemyselnom zariadení splniť limity prísnejšie ako sú určené normami Spoločenstva, 
teda príslušným zákonom a vyhláškami stanovené limity.  
V prípade spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach sa určí výška investičných 
výdavkov, ktoré by zabezpečovali splnenie požiadaviek nad rámec smernice 
č. 2000/76/ES. 
 
Výpočet oprávnených výdavkov (OV) žiadateľ vykoná podľa nasledovného vzorca:  

 
OV = IN2 – IN1  
 
Výdavky na investície potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, 
ktorú vyžadujú normy Spoločenstva, nie sú oprávnené výdavky.26 

 
 
                                                 
24Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich 
pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. 
25Príloha č. 1 obsahuje tieto činnosti- polygrafia, odmasťovanie a čistenie povrchov, chemické čistenie, 
nanášanie náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov, natieranie navíjaných drôtov, 
nanášanie lepidla, výroba obuvi, výroba náterových látok, lakov a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba 
farmaceutických výrobkov ,výroba a spracovanie gumy, extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a 
rafinácia rastlinných olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov.  
26 Čl. 18 ods. 8 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
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V prípade aktivity  
- vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov  
 
sa výpočet oprávnených výdavkov bude vykonávať nasledovným spôsobom: 
 

1. Oprávnené výdavky (OV) sa určia ako všetky výdavky na vybudovanie zavlažovacích 
systémov haldových materiálov. Takto stanovená výška investičných výdavkov sa 
deklaruje aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia (IN2). 

2. Určia sa investičné výdavky (IN1) na zariadenia obmedzujúce prašnosť haldových 
materiálov, ktoré by podnik realizoval v prípade keby mu nebola poskytnutá štátna 
pomoc. Takto stanovená výška investičných výdavkov sa deklaruje aktuálnymi 
cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia. Ak by podnik nerealizoval 
žiadne opatrenia, pretože mu to platná legislatíva nepredpisuje, tak by sa hodnota 
týchto výdavkov rovnala nule – 0.  
Výpočet oprávnených výdavkov (OV) žiadateľ vykoná podľa nasledovného vzorca:  

 
OV = IN2 – IN1 
 

 
2. Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu (článok 22 a 23 nariadenia 
o skupinových výnimkách) 
 
Základné pravidlo pre výpočet oprávnených výdavkov:  
Oprávnené výdavky predstavujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na zariadenie na 
vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie v porovnaní s referenčnou 
investíciou a mimoriadne výdavky, ktoré znáša príjímateľ v porovnaní s výdavkami na 
tradičnú elektráreň alebo tradičný vykurovací systém s rovnakou kapacitou z hľadiska 
efektívnej výroby energie. 
 
Výška výdavkov na investíciu priamo spojenú s ochranou životného prostredia sa v súlade 
s čl. 18 ods. 6 nariadenia o skupinových výnimkách určuje na základe porovnávacej analýzy, 
pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové výdavky27, porovnaním 
výdavkov na technicky porovnateľnú investíciu, ktorá zabezpečuje nižší stupeň ochrany 
životného prostredia (zodpovedajúci záväzným normám Spoločenstva, ak existujú), a ktorá by 
sa dala zrealizovať bez pomoci, tzv. referenčná investícia a oprávnených výdavkov 
pozostávajúcich z dodatočných investičných výdavkov potrebných na dosiahnutie úrovne 
ochrany životného prostredia vyššej ako je úroveň požadovaná v normách Spoločenstva. 
 
Pre aktivitu  
Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov 
energie (biomasa, bioplyn28, slnečná energia, geotermálna energia), zacielené na zníženie 
emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok 
prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou.  
 
sa výpočet oprávnených výdavkov bude vykonávať nasledovným spôsobom:  
 

                                                 
27 Čl. 22 ods. 3 a čl. 23 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
28 Vrátane zariadení na princípe termického splyňovania biomasy. 
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1. Určí sa výška investičných výdavkov na energetické zariadenie na obnoviteľný zdroj 
energie o predpokladanom inštalovanom výkone /kapacite (IN1). Takto stanovená 
výška investičných výdavkov sa deklaruje aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov 
príslušného zariadenia. 

2. Určí sa výška investičných výdavkov na spaľovacie zariadenie (IN2) - kotol rovnakej 
kapacity (inštalovaného výkonu) ako predkladané zariadenie na obnoviteľný zdroj, ale 
na zemný plyn. Takto stanovená výška investičných výdavkov sa deklaruje 
aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia. 

3. Určí sa výška investičných výdavkov na vysoko efektívne technologické zariadenie na 
kogeneráciu (INkg) ak je jeho inštalácia súčasťou projektu. Takto stanovená výška 
investičných výdavkov sa deklaruje aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov 
príslušného zariadenia. 

4. Určia sa výdavky na investíciu, ktorú by podnik realizoval, v prípade keby mu nebola 
poskytnutá štátna pomoc na vysoko efektívne technologické zariadenie na 
kogeneráciu (INkg2). Takto stanovená výška investičných výdavkov sa deklaruje 
aktuálnymi cenovými ponukami výrobcov príslušného zariadenia. Ak by podnik 
nerealizoval žiadne opatrenia, pretože mu to platná legislatíva nepredpisuje, tak by sa 
hodnota týchto výdavkov rovnala nule – 0.  
 
Výpočet oprávnených výdavkov (OV) žiadateľ vykoná podľa nasledovného vzorca:  

 
OV = (IN1 – IN2)+ (INkg –INkg2). 

H. FORMA POMOCI 

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 
preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok sa 
neposkytuje formou zálohy. 

Pomoc podľa tejto schémy sa považuje za transparentnú pomoc.29 Transparentnou pomocou 
sa v súlade s čl. 2 ods. 6 nariadenia o skupinových výnimkách rozumie pomoc, v súvislosti 
s ktorou je možné vypočítať ex ante ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné 
vykonať hodnotenie rizika. 

I. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI 

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc, ktorej ekvivalent hrubého grantu 
prekračuje strop pomoci a intenzitu pomoci ustanovenú pre jednotlivé aktivity.  
 

                                                 
29 Čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
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Výšku pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného 
príspevku.  

Minimálna výška pomoci nie je stanovená.  

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť investičnú pomoc vyššiu ako 7,5 miliónov EUR 
pre jeden podnik a jeden investičný projekt.30 

Intenzita pomoci je hrubá suma pomoci vyjadrená ako percento oprávnených výdavkov 
projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných 
poplatkov.31  

Intenzita pomoci pre investičné projekty podľa článku F. tejto schémy sa vypočíta ako 
percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. Pomoc splatná v niekoľkých 
splátkach je diskontovaná na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. V prípade, že oprávnené 
výdavky sa vynakladajú v priebehu viacerých rokov, je potrebné na výpočet intenzity pomoci 
použiť ich diskontovanú hodnotu. Úroková sadzba na diskontné účely je referenčnou sadzbou 
uplatniteľnou v čase poskytnutia grantu. Referenčná sadzba je stanovená v súlade 
s Oznámením Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb 
(2008/C14/02).32  

Na základe výpočtu intenzity pomoci nesmie percentuálna intenzita pomoci presiahnuť 
maximálnu intenzitu pomoci uvedenú pri jednotlivých typoch aktivít podporovaných v rámci 
tejto schémy. 

Zostatok výdavkov musí prijímateľ kryť z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov iných ako sú 
zdroje štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky, či iné regionálne, miestne zdroje alebo zdroje 
Spoločenstva.  

Maximálna intenzita pomoci je určená pre jednotlivé skupiny aktivít osobitne podľa 
príslušných článkov nariadenia o skupinových výnimnkách nasledovne: 

1. Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem  Spoločenstva týkajúcich 
sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade 
absencie noriem Spoločenstva (článok 18 nariadenia o skupinových výnimkách) 
 
Pre aktivity zahrnuté v tejto skupine sa maximálna intenzita pomoci určuje podľa článku 18 
nariadenia o skupinových výnimkách a nasledovnej tabuľky: 
 

 Intenzita pomoci  
Malé podniky  
 

55 % 

Stredné podniky  
 

45 % 

Veľké podniky  
 

35 % 

 
 
 

                                                 
30 Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
31 Čl. 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.  
32 Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6. 
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2. Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu (článok 22 a 23 nariadenia 
o skupinových výnimkách) 

Pre aktivity zahrnuté v tejto skupine sa maximálna intenzita pomoci určuje podľa článku 22 
23 nariadenia o skupinových výnimkách a nasledovnej tabuľky: 

 Intenzita pomoci  
Malé podniky  
 

65 % 

Stredné podniky  
 

55 % 

Veľké podniky  
 

45 % 

J. STIMULAČNÝ ÚČINOK POMOCI 

Pomoc podľa tejto schémy môže byť prijímateľovi pomoci poskytnutá, ak bude preukázaný 
jej motivačný účinok33.   
 
V rámci tejto schémy môže byť podniku udelená iba pomoc, ktorá má stimulačný účinok.  
 
Pomoc poskytnutá prijímateľovi kategórie MSP, sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný 
účinok, ak prijímateľ predložil žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
vrátane povinných príloh (ďalej len „žiadosť“) poskytovateľovi pred začatím práce na 
projekte alebo pred začatím činnosti. Ak sa projekt nezačal pred podaním žiadosti je 
preukázaný motivačný účinok pomoci poskytnutej MSP.  
 
Pomoc podľa tejto schémy môže byť prijímateľovi, ktorý patrí do kategórie veľký podnik, 
poskytnutá iba za splnenia oboch nasledovných podmienok:  
 
a) prijímateľ pomoci predložil žiadosť pred začatím prác na projekte alebo pred začatím 
činnosti, a 
b) poskytovateľ overil pred poskytnutím pomoci, že prijímateľ dokumentáciou k žiadosti 
preukázal, že projekt spĺňa jedno alebo viacero z nasledovných kritérií: 
 

i) v dôsledku získania pomoci (NFP) nastane podstatné zväčšenie objemu 
projektu/činností ako by nastalo, keby na projekt nebola schválená 
pomoc 

ii) v dôsledku získania pomoci (NFP)  nastane podstatné zväčšenie 
rozsahu pôsobnosti projektu/činnosti ako by nastalo, keby na projekt 
nebola schválená pomoc 

iii) v dôsledku získania pomoci (NFP) nastane podstatné zvýšenie celkovej 
sumy vynaloženej prijímateľom na projekt/činnosť ako by nastalo, 
keby na projekt nebola schválená pomoc 

iv) v dôsledku získania pomoci (NFP)  nastane podstatné urýchlenie 
dokončenia daného projektu/činnosti 

                                                 
33 Článok 8 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008. 
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V súlade s procesom schvaľovania žiadosti v rámci Operačného programu Životné prostredie 
sa overením poskytovateľa podľa písm. b) rozumie rozhodnutie poskytovateľa o schválení 
žiadosti. 
 
Prijímateľ, ktorý patrí do kategórie veľký podnik, na preukázanie splnenia týchto kritérií 
(uvedených v bodoch i až iv)predloží štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá zanalyzuje 
životaschopnosť podporovaného projektu alebo činnosti, teda v nej porovná dve situácie: prvú 
ak by pomoc bola prijímateľovi poskytnutá a druhú, ak by pomoc poskytnutá nebola.   
 
Začatím prác na projekte sa na účely tejto schémy rozumie začatie stavebných prác alebo prvá 
právne záväzná povinnosť objednať strojové a technologické zariadenie, nerozumie sa ním 
vykonávanie predbežných štúdií na posudzovanie realizovateľnosti investičného zámeru bez 
ohľadu na ich prvenstvo. 

K. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI 

 Podanie žiadosti vrátane projektu a povinných príloh a preukázanie, že bez 
poskytnutia pomoci nie je možné projekt zrealizovať štúdiou uskutočniteľnosti ako je 
uvedené vyššie v písmene J.  

 
 Preukázanie zabezpečenia finančnými zdrojmi vo výške požadovanej na predkladaný 

projekt. Prijímateľ pomoci musí poskytnúť finančný príspevok vo forme, ktorá 
nezahŕňa žiadnu verejnú podporu, a to buď z vlastných zdrojov, alebo prostredníctvom 
externého financovania. 

 
 Uvedenie spolufinancujúceho subjektu v prípade, že žiadateľ požiadal o finančné 

zabezpečenie i z iných zdrojov v rozsahu rozdielu medzi vlastnými zdrojmi, výškou 
požadovanej pomoci a celkovými výdavkami na projekt. 

 
 Písomný dokument, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace, 

preukazujúci, že prijímateľ nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo 
v akomkoľvek inom podobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom. 

 
 Písomný dokument, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace, 

preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní v súlade s právnymi 
predpismi. 

 
 Písomný dokument, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace, 

preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné a 
nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti 
platených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.  

 
 Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, preukazujúci, že 

prijímateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 
 

 Splnenie povinnosti prijímateľa pomoci postupovať podľa zákona o verejnom 
obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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 Vrátenie tej časti pomoci, o ktorú bola prekročená maximálna intenzita pomoci podľa 
článku H. tejto schémy, v prípade, ak prijímateľ získa (kumuláciou z viacerých 
zdrojov) pomoc, ktorá prekračuje maximálnu intenzitu pomoci. 

 
 Prijímateľ oznamuje poskytovateľovi každú pomoc, ktorá mu bola poskytnutá, okrem 

pomoci poskytnutej podľa tejto schémy, a to po dobu odo dňa podania žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok do uplynutia piatich rokov od ukončenia projektu, v 
prípade MSP do uplynutia troch rokov od ukončenia projektu. 

 
 Prijímateľ môže v rámci tejto schémy predložiť viac projektov.  

L. KUMULÁCIA POMOCI 

Výška a intenzita pomoci stanovené v článku H. tejto schémy sa vzťahujú na celkovú výšku 
pre podporovanú činnosť alebo projekty bez ohľadu na to, či je takáto podpora financovaná z 
miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.34 

Pomoc podľa tejto schémy sa v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým 
istým investičným projektom nemôže kumulovať so žiadnou inou štátnou pomocou alebo s 
inými spôsobmi financovania, či už ide o financovanie zo strany Európskeho spoločenstva 
alebo o vnútroštátne financovanie35, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila 
maximálna intenzita pomoci stanovená podľa článku H. tejto schémy. 

Pomoc podľa tejto schémy sa v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami nemôže 
kumulovať ani s podporou de minimis podľa nariadenia Komisie (ES) č.1998/2006 z 15. 
decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a  88 zmluvy na pomoc de minimis, ak by sa touto 
kumuláciou prekročila maximálna intenzita pomoci podľa článku H. tejto schémy36. 

Pomoc poskytnutá na základe tejto schémy sa môže kumulovať s inou pomocou poskytnutou 
v súlade s nariadením o skupinových výnimkách, ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú 
rozdielnych identifikovateľných oprávnených výdavkov.37 

M. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI 

Pomoc v pôsobnosti tejto schémy bude poskytovaná prostredníctvom poskytnutia 
spolufinancovania investičných projektov prijímateľa. Projekty budú spolufinancované 
z prostriedkov štrukturálnych fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Podrobné podmienky, za akých sa prijímatelia môžu uchádzať sa o poskytnutie pomoci, 
zverejní poskytovateľ prostredníctvom informačných médií v príslušnej výzve na 
predkladanie projektov. 
                                                 
34 Článok 7 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.  
35 vrátane poskytovania pomoci podľa osobitného zákona, napr. zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
36 Článok 7 ods. 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008  
37 Čl. 7 ods. 2 nariadenia Komisie č. 800/2008. 
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N. ROČNÝ ROZPOČET 

Odhadovaný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je 2 117 647 €.  

Pri poskytovaní štátnej pomoci bude dodržaný pomer spolufinancovania z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja určený v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade 
s článkom 53 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia 
Rady (ES) č. 1341/ 2008 a nariadenia Rady (ES) č. 284/2009 (príloha III Nariadenia).  

Objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy oznámi poskytovateľ na svojej 
webovej stránke do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti schémy.  

O. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE  

Transparentnosť schémy a zabezpečenie zverejnenia poskytnutej pomoci poskytovateľ 
vykonáva v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa 
ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/200638 a v súlade s ustanovením § 33 zákona č. 528/2008 Z. 
z. a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
Poskytovateľ vedie centrálnu evidenciu pomoci, ktorá obsahuje úplné informácie o každej 
pomoci poskytnutej v rámci schémy a je premietnutá do IT monitorovacieho systému.  
 
Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov na úrovni projektov 
potrebných na monitorovanie pomoci.  
 
Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie finančných a štatistických 
informácií o vykonávaní pomoci.  
 
Poskytovateľ zabezpečuje sledovanie monitorovacích ukazovateľov na úrovni operačných 
cieľov a zabezpečuje ich sumarizovanie a vyhodnocovanie. 
 
Poskytovateľ zabezpečuje vypracovanie ročnej monitorovacej správy na úrovni operačného 
cieľa a správy o poskytnutej štátnej pomoci v rámci schémy za každý kalendárny rok. 
 
Poskytovateľ poskytne v zmysle § 28 zákona o štátnej pomoci do konca februára 
nasledujúceho kalendárneho roku Ministerstvu financií Slovenskej republiky súhrnnú správu 
o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme 
a kontroluje dodržiavanie maximálnej výšky pomoci podľa článku H. schémy. Poskytovateľ 
informuje prijímateľa pomoci, že mu poskytuje štátnu pomoc. V zmluve o poskytnutí pomoci 
                                                 
38 Úradný vestník. EÚ L 371, 27.12.2006, str. 1. 
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sa uvádza výslovný odkaz na osobitné ustanovenia kapitoly II, teda na čl. 18, 22 a 23,  
nariadenia o skupinových výnimkách, na schému štátnej pomoci a na internetovú adresu, na 
ktorej je uvedené plné znenie schémy.39  

 
Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas 10 rokov od 
dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy počas 10 rokov od dátumu, kedy bola 
poskytnutá posledná individuálna pomoc v rámci schémy.40 

P. KONTROLA A VNÚTORNÝ AUDIT 

Vykonávanie finančnej kontroly pomoci vychádza z legislatívy ES (nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde; nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006  
ustanovujúce vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a 
nariadenie Rady ES č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných 
Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou 
a inými podvodmi) a z legislatívy SR (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
 
Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly a vnútorného auditu sú: 
a) poverení zamestnanci poskytovateľa a Ministerstva financií SR; 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR; 
c) Správy finančnej kontroly; 
d) Kontrolné orgány ES; 
e) útvar vnútorného auditu poskytovateľa  a Ministerstvo financií SR.  
 
Prijímateľ pomoci umožňuje poskytovateľovi vykonanie kontroly/vládneho auditu použitia 
pomoci a preukazuje oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok 
poskytnutia pomoci.41 
 
Poskytovateľ kontroluje dodržanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné 
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej pomoci. 
Poskytovateľ kontroluje predovšetkým hospodárnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci 
a dodržanie podmienok zmluvy a schémy. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený 
vykonať kontrolu/vládny audit priamo u prijímateľa pomoci.  
 
Prijímateľ pomoci vytvára zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim kontrolu/vládny 
audit, ako aj subjektom zapojeným do finančnej kontroly a vnútorného auditu, primerané 
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/vládneho auditu a poskytuje im potrebnú 
súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä riešenia projektu, stavu 
jeho rozpracovanosti, špecifikácie použitia pomoci, jej predpokladané ďalšie použitie atď.  
 
 
 
                                                 
39 Čl. 9 ods. 3 nariadenia Komisie č. 800/2008. 
40 Čl. 10 ods. 2 nariadenia Komisie č. 800/2008. 
41 § 19 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. . 
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R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY 

 
Schéma nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ 
zabezpečí uverejnenie schémy na svojich webových stránkach v súlade s čl. 9 ods.2 
nariadenia o skupinových výnimkách. 
  
Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom každý 
dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
 
Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve 
musia byť premietnuté do schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich 
účinnosti.  
 
Účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2013. Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku je potrebné predložiť najneskôr 30. septembra 2013. Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom pomoci je možné uzatvárať po 
schválení žiadosti do 31. decembra 2013. Preplácanie oprávnených výdavkov skončí 31. 
decembra 2015. 

S. PRÍLOHY 

Súčasťou schémy je príloha, ktorú poskytovateľ uverejní spolu s výzvou na predkladanie 
žiadostí. 

Príloha –  Definícia malých a stredných podnikateľov uvedená v prílohe I. nariadenia 
Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.8.2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 
za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách), Úradný vestník EÚ L 214, 9.8.2008, 
s. 3  

 


