
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 1 

 

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA SANÁCIU 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZAŤAŽÍ 
V PRÍPADOCH, KEDY ZODPOVEDNOSŤ 
PRECHÁDZA NA ŠTÁT pre programové 
obdobie 2014 - 2020 
 

 

 

  



I. 

Týmto dodatkom sa Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, 

kedy zodpovednosť prechádza na štát pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „schéma“) 

mení nasledovne: 

1. Názov schémy na titulnej strane a pred článkom A. PREAMBULA sa dopĺňa o slová „v znení 

dodatku č. 1“. 

2. V článku A. PREAMBULA sa štvrtý odsek nahrádza nasledovným znením: 

„Predmetom podpory v rámci uvedeného špecifického cieľa OP KŽP je sanácia výlučne 

tých environmentálnych záťaží, v prípade ktorých prechádza povinnosť sanácie na štát 

(na príslušné ministerstvo) z dôvodu, že pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo 

zomrel, právny nástupca neexistuje, resp. vlastník nehnuteľnosti nie je v žiadnom 

príčinnom vzťahu k existujúcej kontaminácii. Ak teda v osobitnom konaní nie je možné 

určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí postupom podľa § 5 zákona 

č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z., uznesením vlády SR je 

určené príslušné ministerstvo, ktoré musí vykonať sanáciu príslušnej environmentálnej 

záťaže.“ 

3. V článku A. PREAMBULA sa poznámka pod čiarou č. 2 nahrádza nasledovným znením: 

„2. Príslušné ministerstvo určené uznesením vlády SR na základe § 5 ods. 7 zákona 

č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.“ 

4. V článku B. PRÁVNY ZÁKLAD sa body č. 3, 6 a 17 sa nahrádzajú nasledovným znením:  

„3. 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“); 

6. Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. (ďalej len 

„zákon o envirozáťažiach“); 

17. 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“); 

Zároveň sa vypúšťajú poznámka pod čiarou č. 3 a 4, poznámky po nich nasledujúce sa 

primerane prečíslujú. 

5. V článku F. PRÍJEMCA POMOCI sa druhý odsek nahrádza nasledovným znením: 

„Príjemcom pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach v zmysle definície podľa nariadenia 

o skupinových výnimkách s výnimkou podnikov, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 



2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach od 1. januára 2020 do 30. júna 2021. Pre 

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

o skupinových výnimkách.“ 

6. V článku F. PRÍJEMCA POMOCI sa odseky: 

„• 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; 

s výnimkou pomoci na podporu vzdelávania, pomoci pre MSP na uľahčenie prístupu 

k financovaniu, pomoci v oblasti výskumu a vývoja, pomoci na inovácie pre MSP, 

pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, 

regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch a schém regionálnej 

prevádzkovej pomoci; 

• pomoc poskytovanú 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;“ 

nahrádzajú nasledovným znením: 

„• 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; 

• pomoc poskytovanú 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,  

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

prvovýrobcom;“. 

Slovné spojenie „v súlade s čl. 1 ods. 3 nariadenia o skupinových výnimkách“, v rámci vety  

uvedenej v článku F. začínajúcej slovami „Táto schéma sa v súlade...“, sa nahrádza novým 

znením: „v súlade s čl. 1 ods. 5 nariadenia o skupinových výnimkách“. 

7. V článku J. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI sa odsek č. 4 nahrádza nasledovným znením: 

„4. Intenzita pomoci je 100 % oprávnených výdavkov podľa čl. H tejto schémy. Na účely 

výpočtu intenzity pomoci a oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred 

odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento 

poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. Pomoc sa nebude vzťahovať na žiadne 

zvýšenie hodnoty pozemku príjemcu pomoci stanovené znaleckým posudkom (ďalej aj 

„nadmerná pomoc“), tak ako je popísané nižšie.“ 



8. V článku N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI V RÁMCI OPRÁVNENÝCH 

PROJEKTOV sa odseky č. 8 a 9 nahrádzajú nasledovným znením: 

„8. Príslušné ministerstvo zabezpečí realizáciu sanačných prác v súlade s § 5 ods. 7 

v spojitosti s § 3 ods. 2 zákona o envirozáťažiach. 

9. Vzhľadom na nepeňažnú formu pomoci poskytovanej podľa tejto schémy sa za moment 

poskytnutia pomoci podľa tejto schémy považuje moment nadobudnutia účinnosti 

písomnej dohody o realizácii geologických prác (o vstupoch na pozemky), uzavretej 

medzi dodávateľom sanačných prác a príjemcom pomoci, prípadne v súlade s § 29 

ods. 4 geologického zákona moment nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

Ministerstva životného prostredia SR, ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti 

geológie, ak k uzavretiu písomnej dohody nedôjde. Pred uzatvorením písomnej dohody 

o realizácii geologických prác (o vstupoch na pozemky), resp. pred vydaním 

rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR príslušné ministerstvo overí 

splnenie podmienok podľa čl. F tejto schémy. Dohoda nadobúda účinnosť deň po jej 

zverejnení. Poskytovateľ vykoná úkony tak, aby boli sanačné práce ukončené 

a uhradené do 31. decembra 2023.“ 

9. V článku N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI V RÁMCI OPRÁVNENÝCH 

PROJEKTOV sa vypúšťa časť „Poskytovanie príspevku z OP KŽP príslušnému ministerstvu“ 

s odsekmi č. 10 až 14. Poznámky pod čiarou nasledujúce po poznámkach k vypusteným odsekom 

sa primerane prečíslujú. 

10. V článku O. CELKOVÝ ROZPOČET sa druhý odsek nahrádza nasledovným znením: 

„Predpokladaný ročný rozpočet je 29 215 686 Eur.“ 

11. V článku P. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE sa prvý odsek nahrádza 

nasledovným znením: 

„Vyhlasovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy zabezpečí zverejnenie 

a dostupnosť schémy v úplnom znení, t. j. v znení všetkých schválených dodatkov na 

svojom webovom sídle v trvaní minimálne počas obdobia jej platnosti a účinnosti.“ 

12. V článku S. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY sa posledný odsek nahrádza nasledovným 

znením: 

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

II. 

Ostatné ustanovenia schémy, ktoré neboli dotknuté úpravou podľa predchádzajúceho článku 

tohto dodatku, zostávajú v pôvodnom znení.  

III. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda v súlade s článkom S. schémy platnosť a účinnosť dňom  

uverejnenia úplného znenia schémy v znení dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku. 


