
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK Č. 3 

 

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 v znení dodatku č. 2 (ďalej aj „schéma“) 

dopĺňa a mení nasledovne: 

1. V názve schémy na titulnej strane, pred článkom A. Preambula a v prvom odseku 

článku A. PREAMBULA, sa slová „v znení dodatku č. 2“, nahrádzajú slovami „v znení 

dodatkov č. 1, 2 a 3“. 

2. V článku F. PRIJÍMATEĽ sa tretí odsek nahrádza nasledovným znením: 

„V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach10.“ 

Poznámka pod čiarou č. 10 znie: 

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

nariadenia o skupinových výnimkách. Poskytovateľ preverí, či žiadateľ spadá pod 

definíciu podniku v ťažkostiach na základe žiadateľom predložených údajov, resp. na 

základe verejne dostupných údajov. Prijímateľ je povinný, pokiaľ je súčasťou skupiny, 

deklarovať splnenie podmienky na úrovni skupiny.“ 

3. V článku G. OPRÁVNENÉ PROJEKTY sa bod 7. pod typom aktivity B. Príprava na opätovné 

použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane 

podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov nahrádza nasledovným znením: 

„7. opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť 

ako palivo;“ 

Poznámka pod čiarou č. 16 sa vypúšťa. Poznámky po nej nasledujúce sa primerane 

prečíslujú. 

4. V článku G. OPRÁVNENÉ PROJEKTY sa bod 7. pod typom aktivity C. Príprava na opätovné 

použite a recyklácia nebezpečných odpadov nahrádza nasledovným znením: 

„7. v oblasti opätovného spracovania nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa 

majú použiť ako palivo: 

a. zariadenia na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, 

ktoré sa majú použiť ako palivo, 

b. hnuteľné veci, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na 

opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú 

použiť ako palivo;“ 

5. V článku J. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI sa odsek 5 nahrádza nasledovným znením: 

„5. Maximálna intenzita pomoci je určená v súlade s čl. 14 ods. 12 nariadenia 

o skupinových výnimkách nasledovne: 

  



tabuľka č. 2 – pomoc poskytnutá do 31. decembra 2021 (vrátane) 

Región NUTS II Samosprávny kraj NUTS III Intenzita pomoci 

Západné Slovensko  

Trnavský samosprávny kraj, 

Trenčiansky samosprávny kraj, 

Nitriansky samosprávny kraj 

25% 

Stredné Slovensko  
Žilinský samosprávny kraj, 

Banskobystrický samosprávny kraj 
35% 

Východné Slovensko  
Prešovský samosprávny kraj, 

Košický samosprávny kraj 
35% 

tabuľka č. 3 – pomoc poskytnutá po 31. decembri 2021  

Región NUTS II Samosprávny kraj NUTS III Intenzita pomoci 

Západné Slovensko  

Trnavský samosprávny kraj, 

Trenčiansky samosprávny kraj, 

Nitriansky samosprávny kraj 

30 % 

Stredné Slovensko  
Žilinský samosprávny kraj, 

Banskobystrický samosprávny kraj 
40 % 

Východné Slovensko  
Prešovský samosprávny kraj, 

Košický samosprávny kraj 
50 % 

V súlade s mapou regionálnej pomoci pre roky 2014 – 2021, resp. v súlade s mapou 

regionálnej pomoci pre roky 2022 - 2027 sa v prípade malých podnikov maximálna 

intenzita uvedená v tabuľke č. 2, resp. v tabuľke č. 3 zvyšuje o 20 percentuálnych 

bodov a v prípade stredných podnikov sa maximálna intenzita uvedená v tabuľke 

č. 2, resp. v tabuľke č. 3 zvyšuje o 10 percentuálnych bodov. 

Pre stanovenie výšky a intenzity pomoci na obstaranie hmotného a nehmotného 

majetku je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu prijímateľa (nie jeho 

sídlo).“ 

6. V článku L. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI sa v závere druhej vety v odseku 

3 vypúšťajú slová: „ktoré vypĺňa ako povinnú prílohu žiadosti“. 

7. 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 – 

2023 je 140 mil. EUR.  

Odhadovaný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je 

17,5 mil. EUR. Táto schéma sa nebude uplatňovať v prípade, že priemerný ročný 

rozpočet presiahne 150 mil. EUR.“ 

8. 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. 3 nadobúda v súlade s článkom S. schémy platnosť a účinnosť dňom 

uverejnenia úplného znenia schémy v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 v Obchodnom vestníku. 


