
 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 1 

 

SCHÉMA  ŠTÁTNEJ POMOCI NA   MIESTNE   
INFRAŠTRUKTÚRY 

v oblasti  nakladania s komunálnymi 
odpadmi  pre programové obdobie  

2014 – 2020 

 

SKUPINOVÁ VÝNIMKA 
 

  

 

 

Bratislava, október 2020 

 

  



I. 

Týmto dodatkom sa Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 – s k u p i n o v á   v ý n i m k a 

(SA.44980) (ďalej aj „schéma“) mení nasledovne: 

1. Na titulnej strane sa názov schémy dopĺňa o slová „v znení dodatku č. 1“ a ako posledný 

riadok na titulnej strane sa dopĺňajú slová „Bratislava, október 2020“. 

2. Názov schémy pred článkom A. Preambula a v treťom odseku článku A. Preambula sa 

dopĺňa o slová „v znení dodatku č. 1“. 

3. V článku B. Právny základ sa bod č. 9 vypúšťa, body č. 1, 2, 4, 5 a 12 sa nahrádzajú 

nasledovným znením:  

„1. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

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

znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“); 

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej 

len „všeobecné nariadenie“); 

4. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“); 

5. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“);“ 

11.Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole 

a audite“);“. 

Odseky označené číslom 10 až 15 sa prečíslujú na 9 až 14.  

4. V článku F. Prijímateľ sa druhý, tretí a posledný odsek 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 pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom7. 

V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach8 s výnimkou 

podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi 

v ťažkostiach v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 (ak výzva nestanovuje 

prísnejšie podmienky). 



Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch uvedených vyššie a v sektoroch, ktoré patria 

do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, táto schéma sa uplatňuje na pomoc poskytovanú 

v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti pod podmienkou, že 

prijímateľ zabezpečí (a vykonávateľ overí) oddelením činností alebo rozlíšením 

nákladov (výdavkov), aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli 

podporované z pomoci poskytnutej v súlade s touto schémou.“ 

Poznámky pod čiarou č. 7 a 8 znejú: 

„7 Rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“ 

8 Pre definíciu podniku v ťažkostiach je určujúca definícia obsiahnutá v čl. 2 ods. 18 

nariadenia o skupinových výnimkách. Poskytovateľ preverí, či žiadateľ spadá pod 

definíciu podniku v ťažkostiach na základe údajov predložených v žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, resp. na základe verejne dostupných údajov.“ 

5. V článku J. Výška a intenzita pomoci sa druhý odsek bodu 4 a prvý odsek bodu 5 

nahrádzajú nasledovným znením: 

„Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. 

Pomoc splatná v budúcnosti vrátane pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa 

diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. Oprávnené náklady sa diskontujú na 

ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa 

použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci. Základom pre výpočet 

diskontnej sadzby je základná sadzba pre výpočet referenčnej sadzby, ktorej aktuálna 

hodnota je uverejnená na webovom sídle www.statnapomoc.sk. 

Maximálna intenzita pomoci pre projekty podľa tejto schémy je 95 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu znížených o prevádzkový zisk investície za predpokladu 

dodržania maximálnej výšky pomoci podľa bodu 3 tohto článku. Prevádzkový zisk sa od 

oprávnených výdavkov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo 

prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.“ 

6. Článok L. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci sa nahrádza nasledovným znením: 

1. Podanie žiadosti riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom. 

2. Podmienka, že prijímateľ pomoci nenapĺňa definíciu podniku v ťažkostiach8 

s výnimkou podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa 

podnikmi v ťažkostiach v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021 (ak výzva 

neustanovuje prísnejšie podmienky). Splnenie predmetnej podmienky poskytovateľ 

overí prostredníctvom vyhlásenia žiadateľa (forma vyhlásenia je určená vo výzve), 

ktoré vypĺňa ako povinnú prílohu žiadosti. 

3. Podmienka, že sa voči prijímateľovi nenárokuje vrátenie pomoci na základe 

rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.7 Splnenie predmetnej 

podmienky poskytovateľ overí vo forme stanovenej v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí.  

4. Predloženie informácie o výške žiadanej a prijatej štátnej pomoci na tú istú 

infraštruktúru, ktorá je predmetom projektu pri dodržaní pravidiel kumulácie pomoci 

podľa článku M. tejto schémy, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci 

iných schém pomoci. 

5. Výber dodávateľa27 a prevádzkovateľa podporenej infraštruktúry (ak relevantné) 

otvoreným, transparentným a nediskriminačným postupom (táto podmienka je 

http://www.statnapomoc.sk/


overovaná ako podmienka vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí NFP). 

6. Podmienka, že predmetom projektu nie je financovanie aktivít, ktoré spadajú pod 

výkon samosprávnych úloh obce a pri plnení ktorých obec (či už samostatne alebo 

prostredníctvom združenia obcí) nekoná ako podnik, t.j. nevykonáva hospodársku 

činnosť. Splnenie tejto podmienky bude overované poskytovateľom na úrovni 

oprávnenosti aktivít financovaných podľa tejto schémy. Žiadateľ, ktorým je obec 

alebo združenie obcí (podľa čl. F bodu 2 písm. b)), preukáže túto skutočnosť aj 

prostredníctvom vyhlásenia žiadateľa (forma vyhlásenia je určená vo výzve), ktoré 

vypĺňa ako povinnú prílohu žiadosti. 

7. Splnenie ďalších podmienok stanovených v príslušnej legislatíve EÚ a SR a vo výzve 

na predkladanie žiadostí. 

8. Prijímateľ oznamuje poskytovateľovi/vykonávateľovi každú pomoc, ktorá mu bola 

poskytnutá na tú istú infraštruktúru, ktorá je predmetom projektu, okrem pomoci 

poskytnutej podľa tejto schémy, a to po dobu odo dňa podania žiadosti do 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 

9. Vrátenie tej časti pomoci, poskytnutej podľa tejto schémy, o ktorú bola prekročená 

maximálna intenzita pomoci podľa článku J. tejto schémy, v prípade, ak prijímateľ 

pomoci získal (kumuláciou z viacerých zdrojov) pomoc, ktorá prekračuje maximálnu 

intenzitu pomoci.  

10. Poskytovateľ/vykonávateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ktorá bola použitá na 

iný účel, než stanovuje táto schéma. 

11. Poskytovateľ/vykonávateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ak ju prijímateľ 

prevedie na iný subjekt. 

12. Poskytovateľ/vykonávateľ je oprávnený vyžiadať si doplňujúce informácie, ktoré 

súvisia s podporeným projektom pre účely posúdenia súladu projektu s podmienkami 

poskytnutia pomoci.“ 

7. V článku M. Kumulácia pomoc pomoci sa poznámka pod čiarou č. 30 (po prečíslovaní 

poznámka pod čiarou č. 29) vypúšťa a nahrádza s nasledovným znením: 

„vrátane poskytovania pomoci podľa osobitného zákona, napr. zákon č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

8. V článku N. Mechanizmus poskytovania pomoci sa v bode 2 vypúšťa druhá veta a bod 8 

sa nahrádza nasledovným znením: 

„8. Zmluva o poskytnutí NFP je právnym aktom, na základe ktorého je pomoc považovaná 

za poskytnutú, pričom deň nadobudnutia jej účinnosti sa považuje za deň poskytnutia 

pomoci. Zmluvu o poskytnutí NFP s prijímateľmi pomoci je možné uzatvoriť po 

schválení žiadosti tak, aby nadobudla účinnosť do 31. decembra 2023“  

9. V článku O. Celkový rozpočet sa v prvom odseku číslo „2020“ nahrádza číslom „2023“ 

a v druhom odseku sa číslo „22 352 940“ nahrádza číslom „13 970 587,5“. 

10. V článku P. Transparentnosť a monitorovanie sa v prvom odseku pred slovo „účinnosti“ 

vkladá „platnosti a“. 



11. V článku R. Kontrola a audit sa posledný odsek nahrádza nasledovným znením a dopĺňa 

sa ďalší odsek: 

„Prijímateľ upraví v zmluve s dodávateľom účasť dodávateľa v prípade výkonu kontroly 

a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami (oprávnenými 

výdavkami v rámci projektu) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

NFP oprávnenými osobami. Prijímateľ v zmluve s dodávateľom tiež upraví podmienky 

pre dodávateľa na poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti dodávateľa voči 

oprávneným osobám. 

Európska komisia je podľa článku 12 nariadenia o skupinových výnimkách oprávnená 

monitorovať poskytnutie pomoci podľa tejto schémy. Na tieto účely je oprávnená 

vyžiadať si všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktorú považuje za potrebnú na 

monitorovanie uplatňovania nariadenia o skupinových výnimkách.“. 

12. V článku S. Platnosť a účinnosť schémy sa posledné dva odseky nahrádzajú nasledovným 

znením: 

„Zmeny v legislatíve EÚ uvedenej v 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. 

Platnosť a účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2023.“. 

13. V článku T. Prílohy sa názov prílohy nahrádza nasledovným znením: „Definícia MSP - 

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa malých a stredných podnikateľov uvedené v prílohe I. 

k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.6.2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení, 

Úradný vestník EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1.“. 

14. Poznámky pod čiarou č. 4 až 38 sa prečíslujú na 3 až 37. 

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. 


