Dodatok č. 3
SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI
na podporu využívania obnoviteľných
zdrojov energie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Bratislava, December 2021

I.
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci na podporu využívania
obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom
SA.61367 nasledovne:

II.
1.

Titulná strana
v názve schémy sa mení číslo dodatku z „2“ na „3“
v poslednom riadku sa text „Bratislava December 2020“ nahrádza textom „Bratislava,
December 2021“

2.

Článok A. prvý odsek
text „v znení dodatku č. 2“ sa nahrádza textom „v znení dodatku č. 3“
text za slovným spojením „107 a 108 zmluvy“ sa nahrádza znením „v platnom znení a
Operačným programom Kvalita životného prostredia v platnom znení (ďalej len „OP
KŽP“).“

3.

Článok A. druhý odsek
sa nahrádza znením:
„Predmetom tejto schémy je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) na investície
do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu tepla, elektriny a vodíka z
obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej
konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky a plnenia cieľov a požiadaviek
ustanovených Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom
zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2018/2001/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
prostredníctvom zvýšeného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov
energie.“
Zmenou textu poznámka pod čiarou č. 1 zaniká.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.

4.

Článok B. bod 5
za slová „(prepracované znenie)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“

5.

Článok C.
za jedenástu odrážku „Obnoviteľné zdroje energie“ sa vkladá nová odrážka v znení:
„• Obnoviteľný vodík je pre účely tejto schémy vodík vyrábaný elektrolýzou vody (v
elektrolyzéri poháňanom elektrickou energiou pochádzajúcou z obnoviteľných
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zdrojov).“
6.

Článok F. druhý odsek
Poznámka pod čiarou č. 12 sa odstraňuje.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.

7.

Článok G. pôvodný tretí odsek tretia odrážka
za text „zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000“ sa vkladá text „v platnom znení“

8.

Článok H. prvý odsek písm. b)
odrážky sa označujú číslami
za odrážku č. 3 sa vkladajú nové odrážky:
„4. využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;
5. výrobu obnoviteľného vodíka;“
Nasledujúce odrážky sa primerane prečíslujú.

9.

Článok K. druhý odsek
text „Minimálna a“ sa vypúšťa.
slovo „maximálna“ sa začína veľkým písmenom.

10. Článok M. ôsmy odsek prvá veta
sa nahrádza znením
„Prijímateľovi sa uhrádzajú iba skutočne vynaložené, oprávnené výdavky, pri rešpektovaní
maximálnej výšky a intenzity pomoci podľa čl. K. tejto schémy štátnej pomoci.“
11. Článok O. piaty odsek
sa nahrádza znením
„Ak ŽoNFP splní podmienky poskytnutia príspevku overované v konaní o ŽoNPF a vo
výzve je vyčlenená dostatočná alokácia na financovanie projektu, vydá vykonávateľ
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP a zašle ho úspešnému žiadateľovi.“
12. Článok O. šiesty odsek
sa nahrádza znením
„Ak ŽoNFP nesplní niektorú z podmienok poskytnutia príspevku overovanú v konaní o
ŽoNPF alebo vo výzve nie je vyčlenená dostatočná alokácia na financovanie projektu, vydá
vykonávateľ Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP a zašle ho žiadateľovi.“
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13. Článok O. jedenásty odsek
sa nahrádza znením
„Zmluva o poskytnutí NFP, podľa ktorej sa poskytuje pomoc, musí obsahovať záväzok
prijímateľa, že dodrží všetky relevantné podmienky a vráti poskytnutú pomoc alebo jej časť,
ak tieto podmienky poruší.“

III.
Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov
energie v znení dodatku č. 2, evidovanej pod číslom SA.61367, 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. 3 v Obchodnom vestníku.
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