Dodatok č. 1
SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI
na podporu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie rozvodov tepla

Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Bratislava, November 2020

I.
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom
SA.47155 nasledovne:

II.
1.

Titulná strana
do názvu schémy sa dopĺňa text „v znení dodatku č. 1“
pod názov schémy sa dopĺňa text „Operačný program Kvalita životného prostredia“
pod text „Operačný program Kvalita životného prostredia“ sa dopĺňa text „Prioritná os 4
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“
v poslednom riadku sa evidenčné číslo schémy nahrádza znením „Bratislava, November
2020“

2.

Za titulnú stranu
sa vkladá strana s obsahom Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie rozvodov tepla v znení dodatku č. 1

3.

Za obsahom
pred článkom A sa odstraňuje text „SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla“

4.

Článok A prvý odsek
pred slová „(ďalej len „schéma“)“ sa vkladajú slová „v znení dodatku č. 1“

5.

Článok A druhý odsek
text „v rámci existujúcich systémov“ nahrádza znením „v systémoch“

6.

Článok B bod 1
pred slová „(ďalej len „všeobecné nariadenie“)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“

7.

Článok B bod 2
za slová „nariadenie (ES) č. 1080/2006“ sa vkladajú slová „v platnom znení“

8.

Článok B bod 3
pred slová „(ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“)“ sa vkladajú slová
„v platnom znení“
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9.

Článok B bod 5
pred slová „(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)“ sa vkladajú slová „v znení neskorších
predpisov “

10. Článok B bod 7
pred slová „(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)“ sa vkladajú slová „v znení neskorších
predpisov“
11. Článok B bod 13
za slová „niektorých zákonov“ sa vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“
12. Článok B bod 14
pred slová „(ďalej len „Systém riadenia EŠIF“)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“
13. Článok B bod 15
pred slová „(ďalej len „Systém finančného riadenia“)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“
14. Článok E štvrtý odsek
hypertextový odkaz „www.siea.gov.sk“ nahrádza odkazom „www.siea.sk“
15. Článok F názov článku
poznámka pod čiarou č. 11 sa nahrádza znením
„Do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, teda do momentu
poskytnutia pomoci, sa prijímateľ v tejto schéme označuje ako žiadateľ. V kontexte schémy
zodpovedá pojem prijímateľ pomoci pojmu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o štátnej
pomoci.“
16. Článok F prvý odsek
za slová „Prijímateľom pomoci“ sa vkladá text „(ďalej aj ako „prijímateľ“)“
17. Článok F tretí odsek
sa nahrádza znením:
„V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach14, ani podniku,
voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Komisie, ktorým bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom15.“.
18. Článok F piaty odsek
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sa vypúšťa
19. Článok G druhý odsek piata odrážka písm. a)
za textom „príslušnými podnikmi,“ sa vypúšťa slovo „alebo“
20. Článok G druhý odsek šiesta odrážka
za text „2010/787/EÚ“ sa dopĺňa poznámka pod čiarou č. 18 v znení „Rozhodnutie Rady
2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných
baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24)“
Poznámky pod čiarou nasledujúce po poznámke č. 18 sa primerane prečíslujú.
21. Článok G tretí odsek
sa nahrádza znením:
„Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch uvedených vyššie a zároveň podniká v tepelnej
energetike (podľa čl. F tejto schémy), táto schéma sa uplatňuje na pomoc poskytovanú
v súvislosti s týmto podnikaním pod podmienkou, že prijímateľ zabezpečí a vykonávateľ
overí prostredníctvom primeraných prostriedkov ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie
nákladov (výdavkov), aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli
podporované z pomoci poskytnutej v súlade s touto schémou.“
22. Článok H druhý odsek
sa vypúšťa
23. Článok I tretí odsek tretia odrážka
sa nahrádza znením:
„•

musí byť nový, zakúpený od tretích strán v zmysle podmienok oprávnenosti výdavkov
ustanovených výzvou.“

24. Článok I štvrtý odsek prvá odrážka
za slovné spojenie „(ďalej len „ŽoNFP“)“ sa dopĺňa text „a povinných príloh podľa čl. L
tejto schémy,“
25. Článok I štvrtý odsek druhá odrážka
slovo „sprievodnou“ sa nahrádza slovom „príslušnou“
26. Článok I piaty odsek
za slovné spojenie „predložením ŽoNFP“ sa dopĺňa text „a povinných príloh podľa čl. L
tejto schémy.“
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27. Článok K šiesty odsek
za slovné spojenie „Pomoc splatná“ sa dopĺňa text „v budúcnosti vrátane pomoci splatnej“
28. Článok M
sa nahrádza znením:
„ 1. Predloženie úplnej ŽoNFP spolu so všetkými vyžadovanými prílohami v zmysle
podmienok ustanovených výzvou a súvisiacich dokumentov.
2.

Žiadateľ nespĺňa definíciu podniku v tažkostiach14. Vykonávateľ overí skutočnosť, že
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach v súlade s inštrukciou uvedenou v príslušnej
výzve.

3.

Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Komisie,
ktorým bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom15. Žiadateľ predloží vyhlásenie vo vzťahu k splneniu
tejto podmienky.

4.

Pomoc bude poskytnutá len v prípade, že žiadateľ splní všetky podmienky a kritéria
tejto schémy, výzvy, súvisiacich dokumentov a právnych predpisov. Všetky
podmienky poskytnutia pomoci obsahuje príslušná výzva.

5.

Spôsob overenia podmienok poskytnutia pomoci bude uvedený v dokumentácii
príslušnej výzvy.

6.

Vykonávateľ je oprávnený vyžiadať si doplňujúce informácie súvisiace s podporeným
projektom na účely posúdenia súladu projektu s podmienkami poskytnutia pomoci.

7.

Príspevok sa poskytuje na základe písomne uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP so
žiadateľom, ktorého ŽoNFP bola schválená v konaní podľa zákona o príspevku
z EŠIF.

8.

Prijímateľovi sa uhrádzajú iba skutočne vynaložené, oprávnené výdavky a to až do
maximálnej výšky a intenzity pomoci podľa čl. K tejto schémy štátnej pomoci.
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe prijatej
žiadosti o platbu po predložení účtovných dokladov. Podmienky a rozsah
požadovaných dokladov k zúčtovaniu vrátane spôsobu vyplácania nenávratného
finančného príspevku budú dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku.

9.

Vykonávateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ktorá bola použitá na iný účel, než
stanovuje táto schéma.24

10. Vykonávateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ak ju prijímateľ prevedie na iný
subjekt.25
11. Na základe vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo
auditu kontrolnými orgánmi EÚ poskytnutej pomoci je vykonávateľ oprávnený
požiadať o vrátenie tej časti pomoci, o ktorú bola prekročená maximálna výška
pomoci alebo intenzita pomoci podľa článku K. tejto schémy.“
29. Článok O prvý odsek poznámka pod čiarou
sa nahrádza znením:
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„Podmienky vzťahujúce sa k vyhlasovaniu, zmene a obsahovým náležitostiam výzvy sú
definované v zákone o príspevku z EŠIF a Systéme riadenia EŠIF, ktorý je dostupný na
webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.“
30. Článok O druhý odsek druhá veta
sa vypúšťa
31. Článok O deviaty odsek
sa nahrádza znením:
„So žiadateľom, ktorého ŽoNFP bola schválená, vykonávateľ uzatvára zmluvu o poskytnutí
NFP30.“
32. Článok O desiaty odsek druhá veta
sa vypúšťa
33. Článok P prvý odsek
sa nahrádza znením
„Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre celé obdobie 2020 –
2023 je 160 000 000 EUR (zdroje EÚ).“
34. Článok P druhý odsek
sa nahrádza znením
„Odhadovaný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je 40 mil.
EUR (zdroje EÚ).“
35. Článok R prvý odsek
text „a www.siea.sk“ sa vypúšťa
za slová „počas obdobia jej“ sa vkladá text „platnosti a“
36. Článok R siedmy odsek
sa nahrádza znením:
„Podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ povinný do konca februára
kalendárneho roka poskytnúť Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky ako
koordinátorovi pomoci správu o ním poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci
kalendárny rok.“
37. Článok S druhý odsek
za písm. d) sa vkladajú písm.
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„e) Certifikačný orgán a ním poverené osoby;
f) Úrad vládneho auditu;“
pôvodné písm. e) sa mení na písm. g)
38. Článok S desiaty odsek
text za prvou vetou sa nahrádza znením:
„Na tieto účely je oprávnená si vyžiadať všetky informácie a podpornú dokumentáciu
potrebnú na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky zlučiteľnosti stanovené podľa
nariadenia o skupinových výnimkách. Takéto záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa
poskytnutia poslednej pomoci poskytnutej na základe tejto schémy.“
39. Článok T prvý odsek tretia veta
sa vypúšťa
40. Článok T tretí odsek
za slovné spojenie „akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve“ sa dopĺňa text „týkajúce sa
ustanovení schémy“
41. Článok T štvrtý odsek
sa nahrádza znením
„Platnosť a účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musí
uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP nadobudnúť účinnosť.“
42. Článok U
názov prílohy č. 1 sa nahrádza znením
„Príloha I nariadenia o skupinových výnimkách.“
43. Príloha č. 1
názov prílohy sa nahrádza znením
„PRÍLOHA I nariadenia o skupinových výnimkách“
44. Príloha č. 2
úprava webového sídla EK pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby
aktualizácia diskontnej sadzby a času posudzovania prípadu

III.
Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie
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a modernizácie rozvodov tepla, evidovanej pod číslom SA.47155, zostávajú týmto dodatkom
nedotknuté.
V súlade s článkom T schémy nadobúda tento dodatok platnosť a účinnosť dňom zverejnenia
Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla
v znení dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku.
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