
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Bratislava, December 2020 

 
Dodatok č. 2 

 

 

SCHÉMA  ŠTÁTNEJ POMOCI  
na podporu využívania obnoviteľných 
zdrojov energie  

 
 
Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
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I. 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom 

SA.55837 nasledovne: 

II. 

1. Titulná strana 

v názve schémy sa mení číslo dodatku z „1“ na „2“  

v poslednom riadku sa text „Bratislava november 2019“ nahrádza textom „Bratislava, 

December 2020“ 

 

2. Článok A. prvý odsek 

text „v znení dodatku č. 1“ sa nahrádza textom „v znení dodatku č. 2“ 

         

3. Článok B. bod 2 

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

         

4. Článok F. názov článku 

na koniec textu poznámky pod čiarou č. 10 sa dopĺňa znenie 

„V kontexte schémy zodpovedá pojem prijímateľ pomoci pojmu v zmysle ustanovenia § 5 

ods. 2 zákona o štátnej pomoci.“  

      

5. Článok F. prvý odsek 

text „Z. z.“ sa nahrádza znením „Zb.“ 

      

6.  Článok H. siedmy odsek 

„Investícia musí zostať zachovaná v oprávnenom regióne najmenej päť rokov po ukončení 

investície alebo v prípade MSP najmenej tri roky. Uvedená podmienka nebráni výmene 

zariadenia alebo vybavenia, ktoré v priebehu tohto päťročného obdobia, resp. trojročného 

obdobia v prípade MSP zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien, za 

predpokladu, že sa hospodárska činnosť v príslušnej oblasti zachová počas vymedzeného 

obdobia.“  

sa vypúšťa 

       

7. Článok I. siedmy odsek prvá odrážka  

 za slovné spojenie „(ďalej len „ŽoNFP“)“ sa dopĺňa text „a povinných príloh podľa čl. L. 

tejto schémy;“  
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8. Článok I. siedmy odsek druhá odrážka  

 slovo „sprievodnou“ sa nahrádza slovom „príslušnou“ 

 

9. Článok I. ôsmy odsek  

 za slovné spojenie „predložením ŽoNFP“ sa dopĺňa text „a povinných príloh podľa čl. L 

tejto schémy.“  

 

10. Článok O. deviaty odsek 

 sa nahrádza znením: 

„So žiadateľom, ktorého ŽoNFP bola schválená, vykonávateľ uzatvára Zmluvu o poskytnutí 

NFP.47“ 

 

11. Článok P. prvý odsek  

 sa nahrádza znením 

„Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre celé obdobie 2020 – 

2023 je 100 000 000 EUR (zdroje EÚ).“ 

 

12. Článok R. prvý odsek 

za slová „počas obdobia jej“ sa vkladá text „platnosti a“ 

 

13.  Článok T. prvý odsek tretia veta 

„Vykonávateľ schémy, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto schémy, zabezpečí jej 

zverejnenie a dostupnosť v úplnom znení na svojom webovom sídle minimálne počas 

obdobia jej platnosti a  účinnosti.“  

 sa vypúšťa 

 

14.  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.“ 

 

15.  Príloha č. 2 

úprava webového sídla EK pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby  
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III. 

Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov 

energie v znení dodatku č. 1, evidovanej pod číslom SA.55837, zostávajú týmto dodatkom 

nedotknuté. 

V súlade s článkom T. schémy nadobúda tento dodatok platnosť a účinnosť dňom zverejnenia 

Schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku 

č. 2 v Obchodnom vestníku. 


