
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 2 

 

SCHÉMA  REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ 
POMOCI V OBLASTI ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA pre programové obdobie 
2014 - 2020 
 

 

  



I. 

Týmto dodatkom sa Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového 

hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „schéma“) dopĺňa a mení 

nasledovne: 

1. Názov schémy na titulnej strane, pred článkom A. Preambula a v prvom odseku článku A. 

Preambula sa dopĺňa o slová „v znení dodatku č. 2“. 

2. V článku A. Preambula sa v tretí odsek nahrádza nasledovným znením: 

„Predmetom schémy je poskytovanie regionálnej investičnej pomoci (ďalej len 

„pomoc“1) podľa čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých 

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

v platnom znení podnikom definovaným v článku F. tejto schémy na počiatočné 

investície v oblasti odpadového hospodárstva definované v článku G. tejto schémy.“  

Poznámka pod čiarou č. 1 znie: „V schéme uvádzaný pojem „nenávratný finančný 

príspevok“ je považovaný za identický s pojmom „pomoc“.“ 

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; 

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“);“. 

Pôvodné odseky označené číslom 10, 11, 12, 13 a 14 sa prečíslujú na 9, 10, 11, 12 a 13. 

Poznámka pod čiarou č. 2 sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou po nej nasledujúce sa 

primerane prečíslujú. 

4. V článku C. Použité definície sa definícia premiestnenia dopĺňa o nasledovnú vetu: 

„Pokiaľ ide o záväzky prijaté pred 31. decembrom 2019, žiadna strata pracovného miesta 

pri rovnakej alebo podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzok príjemcu v EHP, ku 



ktorej došlo v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2021, sa nepovažuje za 

premiestnenie“ 

5. V článku G. Oprávnené projekty sa k bodu 7 dopĺňa nová poznámka pod čiarou č. 16, 

ktorá znie: 

„16. „Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa 

dajú použiť ako palivo“ sa pre účely tejto schémy považuje za „opätovné 

spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako 

palivo“ podľa zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“.  

Poznámky pod čiarou po nej nasledujúce sa primerane prečíslujú. 

6. V článku L. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci sa vypúšťajú odseky č. 2, 5 až 12. 

Odseky po nich nasledujúce sa prečíslujú. Zároveň sa odseky č. 7, 9 a 10 (po prečíslovaní) 

nahrádzajú nasledovným znením: 

„7. Výber dodávateľa32 prác bude prebiehať transparentným, nediskriminačným 

a otvoreným postupom. 

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

poskytnutá, okrem pomoci poskytnutej podľa tejto schémy, a to po dobu odo dňa 

podania žiadosti do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 

10. 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.“ 

Znenie poznámky pod čiarou č. 32 zostáva nezmenené. 

7. V článku N. Mechanizmus poskytovania pomoci sa v ods. 2 vypúšťa druhá veta. 

8. V článku N. Mechanizmus poskytovania pomoci sa ods. č. 8 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 2021“  

9. V článku O. Celkový rozpočet sa prvý a druhý odsek nahrádzajú nasledovným znením: 

„Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre celé obdobie 2016 – 

2021 je 140 mil. EUR. 

Odhadovaný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je 25 mil. 

EUR. Táto schéma sa nebude uplatňovať v prípade, že priemerný ročný rozpočet 

presiahne 150 mil. EUR.“ 

Poznámka pod čiarou č. 39 sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou po nej nasledujúce sa 

primerane prečíslujú. 



10. V článku S. Platnosť a účinnosť schémy sa druhý a piaty odsek nahrádzajú nasledovným 

znením:  

„Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom každý 

dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy v úplnom znení 

v Obchodnom vestníku. 

Platnosť a účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2021.“ 

 

II. 

Ostatné ustanovenia schémy, ktoré neboli dotknuté úpravou podľa predchádzajúceho článku 

tohto dodatku, zostávajú v pôvodnom znení.  

III. 

Tento dodatok č. 2 nadobúda v súlade s článkom S. schémy platnosť a účinnosť dňom  

uverejnenia úplného znenia schémy v znení dodatku č. 2 v Obchodnom vestníku. 


