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I. 

Týmto dodatkom sa Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového 

hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „schéma“) mení nasledovne: 

1. Pred článok A. Preambula sa vkladá obsah.  

2. V článku A. Preambula sa v treťom odseku za slovo „zmluvy“ vkladá nasledovný text: 

„v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017“. 

3. V článku A. Preambula sa posledná veta v poslednom odseku nahrádza nasledovným 

znením: 

„Táto schéma je teda zameraná na podporu počiatočných investícií podnikov: 

- ktoré nemajú špecifické postavenie v rámci výkonu verejných úloh v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi,  

- ktoré majú špecifické postavenie v rámci výkonu verejných úloh v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi, avšak na nimi plánované aktivity nie je 

možné poskytnúť pomoc podľa schémy na miestne infraštruktúry, 

- na nakladanie s inými druhmi odpadov než sú komunálne odpady, t. j. s odpadmi 

z podnikateľskej činnosti a s nebezpečnými odpadmi.“  

4. V článku B. Právny základ sa v odseku č. 1 za slovo „zmluvy“ vkladá nasledovný text: 

„v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017“. 

5. V článku B. Právny základ sa pôvodné znenie poznámky č. 2 k ods. č. 1 nahrádza 

nasledovným znením: „Ú. v. EÚ L 156, 20.06.2017, str. 1.“.  

6. V článku C. Použité definície sa dopĺňajú nasledovné definície pojmov: 

„biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú pre účely tejto schémy všetky druhy 

biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne 

odpady
4
 okrem biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu, 

za nakladanie s ktorým zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne ako pôvodca odpadu; 

biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym 

spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera 

a lepenky, odpad zo záhrad a parkov; 

premiestnenie je presun rovnakej alebo podobnej činnosti alebo jej časti 

z prevádzkarne na území jednej zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore (pôvodná prevádzkareň) do prevádzkarne, v ktorej sa uskutočňuje podporená 

investícia na území inej zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore 

(podporovaná prevádzkareň). K presunu dochádza, ak výrobok alebo služba v pôvodnej 

a podporenej prevádzkarni slúži aspoň čiastočne na rovnaký účel a spĺňa nároky alebo 

napĺňa potreby rovnakého typu zákazníkov a strácajú sa pracovné miesta v rovnakej 

alebo podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzkarní príjemcu v EHP;“ 

a definícia pojmu „odpady z podnikateľskej činnosti“ sa nahrádza nasledovným znením:  

„odpady z podnikateľskej činnosti sú pre účely tejto schémy odpady, ktoré nepatria 

pod komunálne odpady (v zmysle definície komunálnych odpadov podľa tejto schémy)“. 
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Poznámka č. 4 znie: „Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov“. Poznámky po nej 

nasledujúce sa prečíslujú. 

7. V článku F. Prijímateľ sa odseky: 

„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 s vnútorným trhom
9
. 

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach
10

. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma nevzťahuje 

na poskytnutie pomoci v nasledujúcich prípadoch:  

 pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením 

a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi 

s vývoznou činnosťou; 

 pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

tovarom dovážaným; 

 pomoc poskytovaná v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 

o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa 

menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 104/2000
11

; 

 pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby s výnimkou 

kompenzácie dodatočných nákladov – iných ako nákladov na dopravu – 

v najvzdialenejších regiónoch podľa čl. 15 ods. 2 písm. b), pomoci pre MSP na 

poradenské služby, pomoci vo forme rizikového financovania, pomoci na výskum 

a vývoj, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na ochranu životného prostredia, 

pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na znevýhodnených pracovníkov 

a pracovníkov so zdravotným postihnutím; 

 pomoc poskytovanú podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto 

výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými 

podnikmi, alebo 

ii) ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená 

prvovýrobcom; 

 pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle 

rozhodnutia Rady 2010/787. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma ďalej nevzťahuje na 

opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotný obsah alebo podmienky s nimi spojené alebo 

ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, 

a to najmä: 

 opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, 

aby príjemca mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený 

predovšetkým v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň alebo 
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pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia pomoci je však 

dovolená; 

 opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, 

aby príjemca používal domáce výrobky alebo služby; 

 opatrenia pomoci obmedzujúce možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, 

vývoja a inovácií v iných členských štátoch. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma nevzťahuje ani na: 

 pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia, odvetví 

lodného staviteľstva, odvetví syntetických vlákien, odvetví dopravy a súvisiacej 

infraštruktúry, odvetví výroby, distribúcie a infraštruktúry energie; 

 individuálnu regionálnu investičnú pomoc príjemcovi, ktorý ukončil vykonávanie 

tej istej alebo podobnej činnosti v Európskom hospodárskom priestore v dvoch 

rokoch predchádzajúcich jeho žiadosti o regionálnu investičnú pomoc alebo ktorý 

v čase podania žiadosti o pomoc má konkrétne plány ukončiť takúto činnosť do 

dvoch rokov po ukončení počiatočnej investície, pre ktorú žiada o pomoc, 

v dotknutej oblasti.“ 

nahrádzajú nasledovným znením: 

„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, poskytnutá Slovenskou republikou, označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.Chyba! Záložka nie je definovaná.“ 

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiachChyba! 

Záložka nie je definovaná.. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma nevzťahuje 

na poskytnutie pomoci v nasledujúcich prípadoch:  

 pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením 

a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi 

s vývoznou činnosťou; 

 pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

tovarom dovážaným; 

 pomoc poskytovaná v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 

o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa 

menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 104/2000Chyba! Záložka nie je definovaná.; 

 pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby; 

 pomoc poskytovanú podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto 

výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými 

podnikmi, alebo 

ii) ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená 
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prvovýrobcom; 

 pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle 

rozhodnutia Rady 2010/787. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma ďalej nevzťahuje na 

opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotný obsah alebo podmienky s nimi spojené alebo 

ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, 

a to najmä: 

 opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, 

aby príjemca mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený 

predovšetkým v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň alebo 

pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia pomoci je však 

dovolená; 

 opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, 

aby príjemca používal domáce výrobky alebo služby; 

 opatrenia pomoci obmedzujúce možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, 

vývoja a inovácií v iných členských štátoch. 

V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma nevzťahuje ani na 

pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia, odvetví lodného 

staviteľstva, odvetví syntetických vlákien; na pomoc pre odvetvie dopravy, ako aj na 

súvisiacu infraštruktúru; na pomoc na výrobu energie, jej distribúciu a súvisiacu 

infraštruktúru.“ 

Poznámka č. 10 znie: 

„http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188, 

rozhodnutie vo veci Deggendorf, rozsudok ESD C-188/92.“ 

Znenie poznámok č. 11 a 12 zostáva nezmenené. 

8. V článku G. Oprávnené projekty sa v závere bodu 6 dopĺňajú slová „s výnimkou 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“.  

9. V článku H. Oprávnené výdavky sa v odseku v znení:  

„V prípade pomoci poskytnutej na zásadnú zmenu výrobného procesu musia 

oprávnené výdavky prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má 

modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov. V prípade 

pomoci na diverzifikáciu existujúcej prevádzkarne musia oprávnené náklady 

prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo 

fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác.“, slovo „poskytnutej“, nahrádza slovami 

„pre veľké podniky“. 

10. V článku J. Výška a intenzita pomoci sa v druhej vete druhého pododseku odseku č. 4 

za slová „Pomoc splatná“ vkladajú slová „v budúcnosti vrátane pomoci splatnej“.  

11. V článku L. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci sa za ods. č. 2 dopĺňa nový odsek 

č. 3 s nasledovným znením: 

„Vyhlásenie žiadateľa, že pred podaním žiadosti neuskutočnil premiestnenie 

do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc 
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žiada, a zaviaže sa, že tak neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej 

investície, na ktorú sa pomoc žiada.“ 

Odseky označené pod č. 3 – 21 sa prečíslujú na 4 – 22. 

12. V článku S. Platnosť a účinnosť schémy sa štvrtý odsek nahrádza nasledovným znením: 

„Zmeny v legislatíve  podľa článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej 

legislatíve týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy v priebehu 

šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.“ 

13. Znenie článku T. Prílohy sa nahrádza nasledovným znením: 

„Súčasťou schémy sú nasledujúce prílohy: 

1. Definícia MSP - Vymedzenie pojmov týkajúcich sa malých a stredných podnikov 

uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 

zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, Úradný 

vestník EÚ L 156, 20.06.2017, s. 1. 

2. Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky 

oprávnených výdavkov.“ 

14. Názov prílohy č. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 

„Definícia MSP - Vymedzenie pojmov týkajúcich sa malých a stredných podnikov 

uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, Úradný vestník EÚ 

L 156, 20.06.2017, s. 1“ 

15. Dopĺňa sa nová príloha č. 2 schémy. Jej znenie j prílohu č. 1 tohto dodatku. 

II. 

Ostatné ustanovenia schémy, ktoré neboli dotknuté úpravou podľa predchádzajúceho článku 

tohto dodatku, zostávajú v pôvodnom znení.  

III. 

Tento dodatok nadobúda v súlade s článkom S. schémy platnosť a účinnosť dňom uverejnenia 

schémy v úplnom znení v Obchodnom vestníku. 

IV. 

Prílohou č. 1 tohto dodatku je príloha č. 2 schémy - Metodika na výpočet diskontovanej výšky 

pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov. 



Príloha č. 2: Metodika diskontácie 

Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej 

výšky oprávnených výdavkov 
 

 

 

VÝPOČET SÚČASNEJ HODNOTY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV 
 

 

1. SÚČASNÁ HODNOTA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  

 

Pri výpočte výšky pomoci a jej podielu na celkových oprávnených výdavkoch na projekt je potrebné 

zohľadniť, či bude investícia, na ktorú má byť pomoc poskytnutá, realizovaná v priebehu jedného 

alebo viacerých rokov. V prípade realizácie investície počas viacerých rokov je potrebné oprávnené 

výdavky diskontovať a vypočítať ich súčasnú hodnotu. Súčasná hodnota je celková suma, ktorá 

vyjadruje súčasnú hodnotu budúcich platieb. Ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa 

používa základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu poskytnutia 

pomoci zvýšená o 100 bázických bodov.  

 

Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov 

uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 

 

Oprávnené investičné výdavky sa diskontujú na ich súčasnú hodnotu v čase poskytnutia pomoci.  

 

Pri výpočte sú dôležité nasledovné skutočnosti:  

1. výška oprávnených výdavkov (ďalej len „OV“),  

2. diskontná sadzba.  

  

 

2. VÝPOČET VÝŠKY SÚČASNEJ HODNOTY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV  

 

Ak sa investícia realizuje v priebehu viacerých rokov je potrebné prepočítať oprávnené výdavky na 

súčasnú hodnotu s použitím diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:  

 

OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ 

 

OV = výška oprávnených výdavkov v danom roku realizácie vyjadrená v nominálnej hodnote.  

Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení (napr. diskontnú sadzbu 0,92 % uvádzame ako 

0,0092).  

n = 0, 1, 2, 3 ... predstavuje číselné označenie príslušného roku realizácie investície vo vzťahu 

k poskytovaniu pomoci. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia pomoci.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
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Príklad č. 1  

 

Prípad je posudzovaný v roku 2017. Žiadateľ plánuje realizovať investíciu v rokoch 2017, 2018 

v nasledovných objemoch oprávnených výdavkov:  

 

v roku 2017 ... 100 000 EUR  

v roku 2018 ...   50 000 EUR  

 

Na výpočet súčasnej hodnoty OV použijeme vzorec:    OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ 

 

N Rok 
Výška OV 

[EUR] 
Vzorec prepočtu 

Súčasná hodnota OV 

(diskontované OV) 

[EUR] 

0 2017 100 000 
___100 000___ 

(1+ 0,0092)
0
 

100 000 

1 2018 50 000 
__ 50 000____ 

(1+ 0,0092)
1
 

49 544,19 

    149 544,19 

 

Diskontovaná výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 149 544,19 EUR. 

 

 

Príklad č. 2  

 

Prípad je posudzovaný v roku 2017. Žiadateľ plánuje realizovať investíciu v rokoch 2018, 2019, 2020 

v nasledovných objemoch oprávnených výdavkov:  

 

v roku 2018 ... 50 000 EUR  

v roku 2019 ... 50 000 EUR  

v roku 2020 ... 75 000 EUR  

 

Na výpočet súčasnej hodnoty OV použijeme vzorec:    OV/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ 

 

N Rok 
Výška OV 

[EUR] 
Vzorec prepočtu 

Súčasná hodnota OV 

(diskontované OV) 

[EUR] 

0 2017 - - - 

1 2018 50 000 
___50 000___ 

(1+ 0,0092)
1
 

49 544,19 

2 2019 50 000 
___50 000___ 

(1+ 0,0092)
2
 

49 092,54 

3 2020 75 000 
___75 000___ 

(1+ 0,0092)
3
 

72 967,51 

    171 604,25 

 

 

Diskontovaná výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 171 604,25 EUR. 
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DISKONTÁCIA VÝŠKY POMOCI POSKYTNUTEJ V NIEKOĽKÝCH SPLÁTKACH 

(NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – NFP) 

 

 

1.  SÚČASNÁ HODNOTA VÝŠKY POMOCI 

 
Pri výpočte výšky pomoci a jej podielu na celkových oprávnených výdavkoch projektu je potrebné 

zohľadniť, či bude pomoc poskytovaná v priebehu jedného alebo viacerých rokov. V prípade 

poskytovania pomoci v splátkach počas viacerých rokov je potrebné výšku pomoci diskontovať, t. j. 

vypočítať jej súčasnú hodnotu. Súčasná hodnota pomoci je celková suma, ktorá vyjadruje súčasnú 

hodnotu budúcich platieb. Ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa používa základná 

sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu poskytnutia pomoci zvýšená o 100 

bázických bodov.  

 

Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov 

uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:  

 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 

 

Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej súčasnú hodnotu v čase jej poskytnutia.  

 

Pri výpočte súčasnej hodnoty výšky pomoci sú dôležité nasledovné skutočnosti:  

1. výška pomoci,  

2. diskontná sadzba.  

 

Ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci je výška pomoci pred zaplatením dane z príjmov. Pri 

jednotlivých účeloch pomoci sa výška pomoci vyjadruje ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej 

pomoci. 

  

 

2.  SPÔSOB VÝPOČTU SÚČASNEJ HODNOTY VÝŠKY POMOCI  

 

Ak je pomoc vyplatená jednorazovo alebo vo viacerých splátkach v priebehu jedného roku, výšku 

pomoci nie je potrebné diskontovať, táto sa rovná výške príslušnej formy pomoci.  

 

Ak je pomoc poskytovaná vo viacerých splátkach, v priebehu obdobia dlhšieho ako jeden rok, je 

potrebné prepočítať výšku pomoci na súčasnú hodnotu s použitím diskontnej sadzby podľa 

nasledujúceho vzorca:  

 

VP / (1+ diskontná sadzba) 
n
 

 

VP = výška pomoci.  

diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení (napr. diskontnú sadzbu 0,92 % uvádzame ako 

0,0092).  

n = 0, 1, 2, 3 ... predstavuje číselné označenie príslušného roku vo vzťahu k poskytovaniu pomoci 

v splátkach. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia pomoci.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
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Príklad č. 1  

 

Prípad je posudzovaný v roku 2017. Pomoc sa poskytuje vo forme dotácie v celkovej výške 200 000 

EUR, a to v dvoch splátkach:  

 

v roku 2017 ... 100 000 EUR  

v roku 2018 ... 100 000 EUR  

 

Na výpočet súčasnej hodnoty výšky pomoci (VP) použijeme vzorec:   VP/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ 

 

N Rok 
Výška OV 

[EUR] 
Vzorec prepočtu 

Súčasná hodnota OV 

(diskontované OV) 

[EUR] 

0 2017 100 000 
___100 000___ 

(1+ 0,0092)
0
 

100 000 

1 2018 100 000 
__ 100 000____ 

(1+ 0,0092)
1
 

99 088,39 

    199 088,39 

 

Z poskytnutej dotácie vo výške 200 000 EUR, predstavuje pomoc suma 199 088,39 EUR. 

 

 

Príklad č. 2  

 

Prípad je posudzovaný v roku 2017. Pomoc sa poskytuje vo forme NFP v celkovej výške 200 000 

EUR, a to v dvoch splátkach:  

 

v roku 2018 ... 100 000 EUR  

v roku 2019 ... 100 000 EUR  

 

 

Na výpočet súčasnej hodnoty výšky pomoci (VP) použijeme vzorec:  

 

VP/ (1+ diskontná sadzba)ⁿ 

 

N Rok 
Výška OV 

[EUR] 
Vzorec prepočtu 

Súčasná hodnota OV 

(diskontované OV) 

[EUR] 

0 2017 - - - 

1 2018 100 000 
___100 000___ 

(1+ 0,0092)
1
 

99 088,39 

2 2019 100 000 
__ 100 000____ 

(1+ 0,0092)
2
 

98 185,08 

    197 273,47 

 

Z poskytnutého NFP vo výške 200 000 EUR, predstavuje pomoc suma 197 273,47 EUR. 

 


