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A. PREAMBULA
Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci
de minimis) v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) vychádza z Operačného programu
Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), schváleného vykonávacím rozhodnutím
Komisie zo dňa 28. októbra 2014, číslo CCI 2014SK16M1OP002, z prostriedkov ktorého sú
financované opatrenia, v dôsledku ktorých dochádza k poskytovaniu minimálnej pomoci podľa
tejto schémy.
Schéma predstavuje jeden z nástrojov na dosiahnutie cieľov aktivity A. Dobudovanie sústavy
Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia
(vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy, ako aj aktivity
B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich
revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie
stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000
OP KŽP.
Vedľajším efektom realizácie opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov starostlivosti
a/alebo ďalšej dokumentácie podľa zákona č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, a to v prípadoch, ak je ich realizácia zabezpečovaná Štátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky, teda nie priamo podnikmi, ktoré sú vlastníkmi, nájomcami alebo
správcami pozemkov, môže byť poskytnutie ekonomickej výhody podniku, ktorý je
vlastníkom, nájomcom alebo správcom dotknutého pozemku (ďalej spoločne aj ako
„podniky“).
Cieľom tejto schémy je realizácia opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov
starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie na pozemkoch podnikov v chránených územiach. Pri
opatreniach na pozemkoch, ktoré sa nenachádzajú v chránených územiach, je cieľom tejto
schémy realizácia opatrení vyplývajúcich z iných podmienok ochrany prírody a krajiny
ustanovených na základe zákona č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, ktoré smerujú k zachovaniu a obnove biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb prostredníctvom ich revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry, pokiaľ sa týkajú
chránených druhov živočíchov a rastlín.
Podľa tejto schémy sa postupuje len v prípade nepriamej formy pomoci spočívajúcej
v realizácii opatrení Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. V prípade, ak realizáciu
opatrení v oblasti ochrany prírody a krajiny zabezpečujú samotné podniky, ako vlastníci,
nájomcovia alebo správcovia pozemkov, aplikuje sa Schéma štátnej pomoci na poskytovanie
služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v platnom znení.

B. PRÁVNY ZÁKLAD
Právny základ schémy tvorí nasledovná legislatíva EÚ a SR:
1. 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“).

3

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1080/2006 v platnom znení.
3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení (ďalej
len „nariadenie de minimis“).
4. Príloha I nariadenia 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 „príloha I nariadenia o skupinových výnimkách“).
5. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“).
6. Zákon č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).
7. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. 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“).
9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o účtovníctve“).
10. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

C. POUŽITÉ DEFINÍCIE
Pre účely tejto schémy platia nasledujúce definície:
 biocentrum je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj
ich spoločenstiev;
 biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá
a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich
spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky;
 dokument starostlivosti je dokument v zmysle § 54 ods. 4 písm. a), b), c) a d) zákona
o ochrane prírody a krajiny;
 dokumentácia územného systému ekologickej stability (ÚSES) je dokumentáciou
určenou na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom území (na
regionálnej, resp. miestnej úrovni) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny;
 ďalšia dokumentácia je určená pre prípady, kedy nie je možné alebo účelné vypracovať
program starostlivosti, resp. program záchrany pre celé územie, ale v chránenom území je
potrebné realizovať opatrenia pre druhy a biotopy európskeho významu na dosiahnutie
ich priaznivého stavu a/alebo na zachovanie existujúceho stavu týchto biotopov a druhov
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európskeho významu. Ďalšiu dokumentáciu schvaľuje Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)1;
 mokraď je územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca
voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými
nádržami;
 nájomca je osoba, ktorá má s vlastníkom pozemku uzatvorenú nájomnú zmluvu v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj ostatné osoby v zmysle
legálnej definície nájomcu v § 2 ods. 2 písm. ze) zákona o ochrane prírody a krajiny;
 správca je osoba, ktorej z príslušných právnych predpisov vyplýva právo nakladať
s pozemkom (napr. príslušný štátny podnik);
 sústava chránených území je tvorená predovšetkým európskou sústavou chránených
území Natura 2000 podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj ostatnými
chránenými územiami podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny a územiami
medzinárodného významu podľa § 28b zákona o ochrane prírody a krajiny;
 územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť
podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá,
biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu;
 zmluva o nájme je zmluva uzavretá medzi vlastníkom alebo správcom pozemku
a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení,
definovaných v článku G. tejto schémy, ktorá musí obsahovať okrem iného aj záväzok
Príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla nepriama pomoc a že
vráti poskytnutú pomoc, ak tieto podmienky poruší. Pojem zmluva o nájme zahŕňa aj
podnájomnú zmluvu uzavretú medzi nájomcom pozemku a Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení definovaných v článku G. tejto
schémy, ktorá rovnako obsahuje náležitosti uvedené vyššie. Pojem zmluva o nájme
zahŕňa aj iné formy zmluvy alebo dohody, ktoré sú uzavreté medzi vlastníkom alebo
užívateľom pozemku a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky za účelom
realizácie opatrení definovaných v článku G. tejto schémy, ktorá rovnako obsahuje
náležitosti uvedené vyššie (napr. zmluva o výpožičke, dohoda o spolupráci).

D. CIEĽ POMOCI
Cieľom nepriamej formy pomoci, poskytovanej podľa tejto schémy vo forme zvýhodnenia
v dôsledku opatrení zabezpečovaných prostredníctvom Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky na pozemkoch podniku, je realizácia opatrení vyplývajúcich zo schválených
dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie1 s cieľom dosiahnuť alebo udržať
priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať a zabrániť významne
negatívnym ľudským zásahom predovšetkým do európskej sústavy chránených území Natura
2000.
Pri územiach, ktoré nespadajú do sústavy chránených území, je cieľom pomoci realizácia
opatrení vyplývajúcich z iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených na základe
zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorých cieľom je zachovanie a obnova biodiverzity
1

Ďalšia dokumentácia je verejne dostupná na http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirodykrajiny/dalsia-dokumentacia-k-op-kzp/
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a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie a budovania zelenej
infraštruktúry, pokiaľ sa týkajú chránených druhov živočíchov a rastlín.

E. POSKYTOVATEĽ POMOCI
Poskytovateľom pomoci (ďalej len „poskytovateľ“) je Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou
zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ako príspevková
organizácia, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny a osobitných predpisov:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 472 20 26, 048 472 20 27
Webové sídlo: www.sopsr.sk
V prípade potreby zabezpečí poskytovateľ realizáciu opatrení podľa tejto schémy
prostredníctvom tretích subjektov vybraných otvoreným, transparentným a nediskriminačným
postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

F. PRÍJEMCA POMOCI
Príjemcom pomoci podľa tejto schémy (ďalej len „Príjemca“) je fyzická osoba alebo právnická
osoba, vykonávajúca hospodársku činnosť (t. j. podnik2 v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy
o fungovaní EÚ), ktorá vlastní, má v prenájme alebo spravuje pozemok (ďalej len „pozemok
Príjemcu“), na ktorom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky realizuje opatrenia podľa
tejto schémy, ktoré vedú (okrem dosiahnutia cieľov definovaných v príslušných dokumentoch)
aj k potenciálnemu zvýhodneniu Príjemcu.
Pomoc v rámci schémy bude poskytovaná pre všetky veľkostné kategórie podnikov podľa
prílohy I. nariadenia o skupinových výnimkách, ako aj pre veľké podniky, ktoré nespĺňajú
definíciu MSP podľa prílohy I. nariadenia o skupinových výnimkách.
Za Príjemcu sa považuje jediný podnik, ktorý podľa článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis
zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden
z týchto vzťahov:
a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov
alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;
b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať
väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu
vykonávajúceho hospodársku činnosť;
c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom
ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú
2

V zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku
činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie
každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.
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s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe
ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;
d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom
iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými
akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod
kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte
vykonávajúcom hospodársku činnosť.
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm.
a) až d) predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov
vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.
Pomoc nemôže byť poskytnutá Príjemcovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie pomoci na
základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú s vnútorným trhom3.

G. ROZSAH PÔSOBNOSTI
V súlade s čl. 1 ods. 1 nariadenia de minimis sa táto schéma nevzťahuje sa na pomoc:
a) v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje
nariadenie EP 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,
b) poskytovanú podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.
Činnosti Príjemcov vykonávané vo vyššie uvedených vylúčených sektoroch nebudú
podporované v rámci tejto schémy, čo je v súlade s čl. 1 ods. 2 nariadenia de minimis
zabezpečené prostredníctvom nižšie popísaného mechanizmu4.
Poskytovateľom realizované opatrenia, definované v čl. H tejto schémy, predstavujú všeobecne
prospešné opatrenia za účelom ochrany prírody, ako aj zachovania a obnovy biodiverzity
ekosystémov a ich služieb. Pozemky Príjemcov budú zo strany poskytovateľa využívané na
základe zmlúv o nájme (ktoré budú obsahom zodpovedať bežnému ekonomickému účelu
nájmu) a za primerané nájomné (ktoré bude stanovené v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi). Z tohto dôvodu bude pozemok Príjemcu užívať a prípadné úžitky (ako
vedľajší efekt realizácie opatrení) z pozemku Príjemcu poberať výlučne poskytovateľ.
V prípade, ak by poskytovateľ realizoval aktivity zásadne presahujúce rámec bežného
3

4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188, rozhodnutie vo veci
Deggendorf, rozsudok ESD C-188/92.
Podľa čl. 1 ods. 2 nariadenia de minimis je členský štát povinný pomocou primeraných prostriedkov
zabezpečiť, aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli podporované z pomoci de minimis
poskytovanej v súlade s týmto nariadením. Zároveň sa v predmetnom článku ako primeraný prostriedok
príkladmo uvádza oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov. S ohľadom na charakter opatrení
realizovaných zo strany poskytovateľa, ako aj nepriamu formu pomoci bude primeraným prostriedkom na
zabránenie, aby bola pomoc podľa tejto schémy poskytovaná na prípadné činnosti Príjemcu v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby, využitie mechanizmu zmluvy o nájme, ktorou sa pozemok Príjemcu vcelku
prenecháva do užívania poskytovateľovi. Keďže bežný ekonomický účel nájmu zahŕňa práve
obhospodarovanie, poberanie úžitkov a udržiavanie prenajatej veci v stave spôsobilom na ďalšie užívanie,
ktoré zabezpečuje nájomca, v súvislosti s realizáciou projektu zo strany poskytovateľa Príjemca nebude na
pozemku vykonávať žiadnu činnosť.
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ekonomického účelu nájmu (napr. odovzdávanie prípadných úžitkov Príjemcovi) alebo ak by
následkom realizácie aktivít zo strany poskytovateľa bola zásadná zmena úžitkových vlastností
pozemku Príjemcu, presahujúca bežný ekonomický účel nájmu a uvedené by malo za následok
zvýhodnenie Príjemcu (predovšetkým vo forme ušetrených nákladov, ktoré nemusel vynaložiť
na získanie úžitkov alebo na zásadnú zmenu úžitkových vlastností pozemku Príjemcu vedúcu
k zhodnoteniu pozemku Príjemcu alebo umožňujúcu zlepšené využívanie pozemku Príjemcu
aj po ukončení nájmu poskytovateľa), dochádza k poskytnutiu nepriamej pomoci podľa tejto
schémy. S ohľadom na vyššie uvedené nastavenie, pri ktorom medzi poskytovateľom
a Príjemcom existuje len právny vzťah nájmu, môže dochádzať pri realizácii opatrení podľa
tejto schémy k poskytovaniu nepriamej pomoci výlučne v situácii, kedy dôsledky realizácie
opatrení zo strany poskytovateľa idú nad rámec bežného ekonomického účelu nájmu, a teda
výlučne v súvislosti s tou činnosťou Príjemcu, ktorá je definovaná ako činnosť nájmu
nehnuteľností, a nie ako činnosť poľnohospodárskej prvovýroby. Opatrenia definované v čl. H
tejto schémy preto nevedú k pomoci, ktorá je v zmysle predchádzajúceho odseku vylúčená.
Vzhľadom na charakter a obsah opatrení podľa čl. H tejto schémy, realizovaných
poskytovateľom na pozemkoch Príjemcov v súlade s vyššie uvedeným mechanizmom, je
v rámci tejto schémy a priori vylúčená pomoc, ktorá by smerovala na podporu aktivít
v oblastiach definovaných v čl. 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia de minimis.
Výška pomoci zároveň nie je stanovená na základe ceny ani množstva poľnohospodárskych
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými
podnikmi a zároveň pomoc nie je podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom.
Vzhľadom na opatrenia realizované podľa tejto schémy (v zmysle čl. H), pomoc poskytovaná
podľa tejto schémy rovnako nepredstavuje pomoc:
a) na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne
pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
b) ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

H. OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Oprávnené projekty podľa tejto schémy, ktoré bude realizovať poskytovateľ, predstavujú
opatrenia vyplývajúce zo schválených dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej dokumentácie
realizované v rámci sústavy chránených území prioritne s cieľom dosiahnuť alebo udržať
priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať a zabrániť významne
negatívnym ľudským zásahom predovšetkým do sústavy Natura 2000, ako aj opatrenia na
zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo sústavy chránených
území, ktorých cieľom je dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav chránených druhov živočíchov
a rastlín, a to aj prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry.
Opatrenia v zmysle predchádzajúceho odseku budú zo strany poskytovateľa realizované
prostredníctvom aspoň jednej, resp. kombinácie nasledujúcich aktivít:
-

odstraňovanie náletových drevín,
výsadba, resp. výsev rastlín,
spásanie, kosenie, mulčovanie,
prechod na prírode blízke obhospodarovanie lesov,
8

-

zlepšenie stavu lesných biotopov prostredníctvom opatrení na elimináciu podkôrneho
hmyzu,
cielená eradikácia a potláčanie inváznych rastlín (vždy len v súbehu s niektorou inou
aktivitou),
realizácia opatrení na obnovu a ozdravenie ekosystému, ktorý bol degradovaný,
poškodený alebo zničený nepôvodným druhom,
ďalšie nevyhnutné aktivity vyplývajúce z príslušných programov starostlivosti a/alebo
ďalšej dokumentácie,
opatrenia na podporu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni,

pričom k poskytovaniu pomoci de minimis podľa tejto schémy dochádza, ak výsledkom týchto
aktivít dôjde k takým zásadným zmenám bežného ekonomického účelu nájmu alebo úžitkových
vlastností pozemku Príjemcu, ktoré by znamenali jeho zvýhodnenie (ušetrené náklady, ktoré
Príjemca nemusel vynaložiť na získanie úžitkov alebo na zásadnú zmenu úžitkových vlastností
pozemku) oproti iným vlastníkom, nájomcom alebo správcom pozemkov, na ktorých neboli
realizované žiadne opatrenia. V tejto súvislosti sa zohľadní charakter opatrení vo vzťahu
k obsahu nájmu (t.j. k bežným činnostiam nájmu, ako sú obhospodarovanie, poberanie úžitkov
a udržiavanie prenajatej veci v stave spôsobilom na ďalšie užívanie, ktoré charakterizujú bežný
ekonomický účel nájmu) a ich dôsledky po skončení nájmu.

I. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Vzhľadom na charakter pomoci nie sú osobitne definované oprávnené výdavky, keďže pomoc
je vedľajším efektom aktivít vykonávaných zo strany poskytovateľa na pozemku Príjemcu.

J. FORMA POMOCI
Poskytovateľ zabezpečuje realizáciu opatrení podľa tejto schémy, v dôsledku čoho je
Príjemcovi, ako vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi dotknutého pozemku, poskytovaná
nepriama forma pomoci zodpovedajúca ušetreným nákladom.

K. VÝŠKA POMOCI
Výška pomoci predstavuje súčet tých ušetrených nákladov5 (zodpovedajúci ekvivalent/obdoba
nákladov vynaložených poskytovateľom na realizáciu opatrení podľa tejto schémy), ktoré by
za iných okolností znášal Príjemca.
Minimálna výška pomoci nie je stanovená. Maximálna výška pomoci de minimis jedinému
podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR pri dodržaní stropu uvedeného v odseku 3 tohto
článku.
Celková výška pomoci poskytnutá Príjemcovi (vrátane všetkých členov skupiny podnikov,
ktorí so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis) počas
obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky
5

Pri vyčíslení výšky pomoci bude zohľadnený aj prípadný ušlý zisk. Výška pomoci sa vyčísľuje na základe
individuálneho posúdenia každého prípadu, resp. projektu.

9

nepresiahne spolu s pomocou, ktorá má byť poskytnutá podľa tejto schémy 200 000 EUR.
Obdobie troch fiškálnych rokov v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe
účtovného obdobia Príjemcu, ktorým môže byť kalendárny rok alebo hospodársky rok 6 .
Maximálna výška pomoci sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný cieľ, ako
aj nezávisle od toho, či je pomoc financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ.
Ak by sa poskytnutím novej pomoci podľa tejto schémy prekročila maximálna výška pomoci
podľa odseku 3 tohto článku, podľa článku 3 ods. 7 nariadenia de minimis sa predmetná schéma
na túto sumu pomoci neuplatňuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresahuje.
V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre
tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá pomoc
de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov. Pomoc de minimis
zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou.
V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc
de minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je
v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de minimis využila. Ak takéto
priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty
vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku.
Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy predstavuje transparentnú pomoc v súlade s článkom
4 ods. 1 nariadenia č. 1407/2013.

L. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
1. Splnenie podmienky, že sa voči Príjemcovi nenárokuje vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú
s vnútorným trhom. Žiadateľ predloží vyhlásenie vo vzťahu k splneniu tejto podmienky.
2. Splnenie podmienky kumulácie pomoci podľa článku M. tejto schémy. Príjemca predloží
poskytovateľovi prehľad a úplné informácie o akejkoľvek pomoci de minimis prijatej
(Príjemcom – jediným podnikom) počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas
prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci
iných schém pomoci a poskytovateľ tieto údaje overí prostredníctvom Centrálneho
registra7.
3. Príspevok sa poskytuje na základe písomne uzavretej zmluvy o nájme. Návrh na uzavretie
zmluvy o nájme poskytovateľ zašle Príjemcovi písomne, pričom sprievodný list musí
obsahovať informáciu o maximálnej výške predpokladaných nákladov spojených
s realizáciou opatrení, ako aj informáciu o výške nepriamej pomoci de minimis, odkaz na
túto schému a nariadenie de minimis (s úplným názvom nariadenia de minimis a údajmi
o jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie).
4. Príjemca predloží vyhlásenie preukazujúce, či spĺňa definíciu mikropodniku, malého
podniku alebo stredného podniku alebo je veľkým podnikom.

6
7

V zmysle zákona o účtovníctve.
§ 11 zákona o štátnej pomoci
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M. KUMULÁCIA POMOCI
1. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na Príjemcu – jediný podnik.
2. Pomoc de minimis poskytnutá podľa tejto schémy sa vo vzťahu k odlišným oprávneným
výdavkom môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s nariadením
Komisie (EÚ) č. 360/2012 8 až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení.
Vo vzťahu k odlišným oprávneným výdavkom sa pomoc de minimis poskytnutá podľa
tejto schémy môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s inými
predpismi o pomoci de minimis až do výšky príslušného stropu stanoveného v druhom
odseku v článku K tejto schémy.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že pomoc podľa tejto schémy sa neposkytuje na konkrétne
oprávnené výdavky, ani sa k nim nedá priradiť, je možné túto pomoc kumulovať so štátnou
pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinových výnimkách alebo rozhodnutia
prijatého Komisiou.

N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI
1. Poskytovateľ za účelom realizácie opatrení podľa tejto schémy zanalyzuje územie dotknuté
realizáciou pripravovaného projektu a pripraví zoznam potenciálnych Príjemcov.
2. Následne písomne alebo na osobnom rokovaní osloví potenciálnych Príjemcov, informuje
ich o príprave projektu, jeho charaktere, časovom horizonte jeho realizácie a o prácach,
ktoré bude potrebné realizovať na pozemkoch konkrétnych Príjemcov. Poskytovateľ
Príjemcov informuje o podmienkach poskytnutia pomoci podľa tejto schémy a o spôsobe
vyčíslenia výšky nepriamej pomoci. Keďže realizácia projektu je podmienená súhlasom
Príjemcov s realizáciou vybraných opatrení na pozemkoch v ich vlastníctve, nájme alebo
správe, poskytovateľ informuje Príjemcov o potrebe uzavrieť zmluvy o nájme.
3. V prípade súhlasu Príjemcu s realizáciou opatrení podľa predchádzajúceho odseku
poskytovateľ vyzve Príjemcu na predloženie údajov o akejkoľvek prijatej pomoci de
minimis za obdobie predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.
4. Poskytovateľ overí dodržanie limitu minimálnej pomoci pre jediný podnik podľa
predchádzajúceho odseku na základe údajov uvedených v centrálnom registri podľa § 13
ods. 3 zákona o štátnej pomoci a výšky predpokladanej pomoci podľa tejto schémy.
5. V prípade splnenia kritérií podľa predchádzajúceho odseku a zároveň splnenia všetkých
podmienok schémy poskytovateľ uzavrie s Príjemcom zmluvu o nájme, z ktorej
nepochybne vyplýva právo poskytovateľa realizovať projekt na dotknutom pozemku.
Podpísaním zmluvy o nájme Príjemca akceptuje podmienky tejto schémy a súčasne
potvrdzuje správnosť údajov poskytnutých poskytovateľovi podľa predchádzajúcich
odsekov.
6. Pre účely tejto schémy sa deň poskytnutia pomoci považuje deň nadobudnutia účinnosti
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho
záujmu v platnom znení (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8).
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zmluvy o nájme. Zmluva o nájme nadobúda účinnosť:
a. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv alebo
b. za podmienok uvedených v dotknutej zmluve, nie však skôr ako v deň nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
7. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.

O. ROZPOČET
Celkový indikatívny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu opatrení podľa tejto
schémy predstavuje 19 000 000 EUR.
Indikatívny ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu opatrení podľa tejto schémy
predstavuje 4 750 000 EUR.

P. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE
1. Poskytovateľ po nadobudnutí účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku zabezpečí
zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení, t. j. v znení všetkých dodatkov na
webovom sídle www.op-kzp.sk a www.sopsr.sk v trvaní minimálne počas obdobia jej
platnosti a účinnosti.
2. Transparentnosť schémy zabezpečuje poskytovateľ podľa ustanovení zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3. Poskytovateľ do piatich pracovných dní od poskytnutia pomoci podľa tejto schémy
zaznamenáva, v súlade s § 13 ods. 2 zákona o štátnej pomoci, do Centrálneho registra údaje
o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o Príjemcoch prostredníctvom elektronického
formulára.
4. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme
a dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci podľa článku K. schémy.
5. Poskytovateľ pri zaslaní návrhu nájomnej zmluvy informuje Príjemcu o predpokladanej
výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc
de minimis, pričom v písomnom oznámení uvedie celý názov nariadenia de minimis,
odkaz na nariadenie de minimis a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
6. Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas 10
fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy počas 10
fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci
schémy.
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Q. KONTROLA A AUDIT
1. Vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu
kontrolnými orgánmi EÚ (ďalej len „kontrola a audit“) poskytnutej pomoci vychádza
z legislatívy EÚ (všeobecné nariadenie a nariadenie Rady ES č. 2185/96 z 11. novembra
1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany
finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi)
a z legislatívy SR, t. j. zákona o finančnej kontrole.
2. Oprávnené osoby na výkon finančnej kontroly a auditu sú najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poverení zamestnanci Poskytovateľa a MŽP SR,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Najvyšší kontrolný úrad SR,
Úrad vládneho auditu,
Protimonopolný úrad SR,
kontrolné orgány EÚ,
osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3. Poskytovateľ kontroluje dodržanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj
ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej
pomoci.
4. Ostatné subjekty zapojené do kontroly a auditu vykonávajú kontrolu a audit u Príjemcu
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Príjemca umožní výkon finančnej kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.
6. Príjemca vytvára osobám vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na riadne
a včasné vykonanie kontroly a auditu a poskytuje im potrebnú súčinnosť a všetky
vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä riešenia projektu, stavu jeho
rozpracovanosti, špecifikácie použitia pomoci, jej predpokladané ďalšie použitie atď.
7. Príjemca sa zdrží konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu
finančnej kontroly/auditu.
8. Príjemca prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených
v správe z finančnej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon
finančnej kontroly/auditu. Príjemca je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
finančnej kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.
9. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci je podľa §14 ods. 2
zákona o štátnej pomoci oprávnený u Poskytovateľa vykonať kontrolu poskytnutia tejto
pomoci. Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj
u Príjemcu. Príjemca a Poskytovateľ sú povinní umožniť koordinátorovi pomoci vykonať
kontrolu.
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10. Podľa § 14 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania
kontroly zistí, že minimálna pomoc sa poskytuje v rozpore s osobitnými predpismi pre
minimálnu pomoc alebo zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť bezodkladne
poskytovateľovi minimálnej pomoci, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie
poskytovanie minimálnej pomoci a o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať
koordinátora pomoci.

R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY
1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zverejnenie schémy v Obchodnom vestníku a následne (do 10 pracovných dní od jej
uverejnenia v Obchodnom vestníku) aj na webovom sídle www.op-kzp.sk zabezpečí
Poskytovateľ.
2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov k schéme, pričom
platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom zverejnenia schémy v úplnom znení
v Obchodnom vestníku.
3. Zmeny v legislatíve uvedenej článku B alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve,
týkajúce sa ustanovení tejto schémy, musia byť premietnuté do schémy v priebehu 6
mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
4. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2023, takže príslušné zmluvy o nájme
nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2023.
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