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Schéma štátnej pomoci
na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentánych daniach
v znení dodatku č.1
Číslo schémy: .......
Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
(ďalej len „schéma“) je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie (ďalej len
„EÚ“) upravujúcimi poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“).
Schéma je vypracovaná podľa 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.
Schéma je tiež vypracovaná v súlade so zákonom č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci
v poľnohospodárskej prvovýrobe a v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní
podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
A. Preambula
Predmetom schémy je stanovenie podmienok na poskytovanie pomoci vo forme úľav na
environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES pre subjekty pôsobiace v odvetví
poľnohospodárskej prvovýroby.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci sú:
 zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe,
 výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10.
decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“),
 zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v poľnohospodárstve a rozvoji
vidieka a o zmene zákona 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,
 zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“);
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 523/2004 Z. z.“),
 kapitola I, kapitola II a článok 44 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 „nariadenie Komisie“);
 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 Komisie);
 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“),
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 zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“).

C. Účel pomoci
Účelom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej
dane z minerálnych olejov, a to v súlade s čl. 44 nariadenia Komisie. Konkrétne ide
o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov vyčíslenej na základe
štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na 1 ha konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a 1
DJ hospodárskych zvierat.
D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy
D.1. Poskytovateľ pomoci :
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“)
Dobrovičova ul. č. 12
Bratislava 812 66
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 59 266 111
Webové sídlo: www.land.gov.sk, Podpory - výzvy
Pôsobnosť ministerstva je ustanovená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
D.2. Vykonávateľ schémy :
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 52 733 800
Webové sídlo : www.apa.sk, Štátna pomoc
Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou ministerstva, ktorá vznikla 1. decembra 2003
na základe zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečuje
administráciu podporných mechanizmov v sektore pôdohospodárstva na celom území SR.
E. Príjemca pomoci
E.1. Oprávneným príjemcom pomoci (ďalej len „príjemca“) je podnik podľa článku 107 ods.1
Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „zmluva“), t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku
činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá
činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
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E.2. Príjemcom pomoci je mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ktorý spĺňa kritériá
uvedené v prílohe I nariadenia Komisie a veľký podnik, ktorý nespĺňa kritéria uvedené
v prílohe I nariadenia Komisie.
E.3. Príjemcom pomoci je podnik pôsobiaci v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, podľa
Prílohy 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
E.4. Príjemcom pomoci je podnik, ktorým je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo
právnická osoba so sídlom výrobnej prevádzky v Slovenskej republike a ktorá podniká podľa
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ako





osoba zapísaná v obchodnom registri,
fyzická osoba, ktorá podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov (samostatne hospodáriaci roľník - SHR),
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
osoba podnikajúca podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
(pozemkové spoločenstvo).

E.5. Žiadateľom o pomoc je samotný príjemca, ktorý predloží platobnej agentúre žiadosť
o poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ďalej len „žiadosť“).
E.6. Pomoc je možné poskytnúť len v prípade, ak príjemca pomoci splní všetky podmienky
stanovené v schéme a vo výzve na poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych
daniach (ďalej len „výzva“).
E.7. Príjemcovia daňovej úľavy sa vyberajú na základe transparentných a objektívnych kritérií1)
a platia aspoň príslušnú minimálnu úroveň daní stanovenú v smernici 2003/96/ES.
E.8. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné,
hospodárske a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia pravidiel štátnej pomoci
pokladať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa
potom pokladá za relevantný podnik, teda príjemcu pomoci.
F. Rozsah pôsobnosti
F.1. Táto schéma sa neuplatňuje na:
1. pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne
pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkovaním
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
2. pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred tovarom
dovážaným;
3. pomoc poskytovanú v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho
parlamentu 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 (1);
4. pomoc poskytovanú podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu
1)

Kritériá pre výber príjemcov daňovej úľavy budú stanovené vo výzve.
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5.
6.
7.

8.
9.

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch;
i.
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trh
príslušnými podnikmi,
ii.
ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle
rozhodnutia Rady 2010/787;
kategórie regionálnej pomoci uvedené v článku 13 nariadenia Komisie;
pomoc podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc poskytnutá Slovenskou
republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom2);
pomoc pre podniky v ťažkostiach; podnikom v ťažkostiach sa rozumie podnik v zmysle
článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie;
pomoc, ktorej samotný obsah alebo podmienky s nimi spojené alebo ich metódy
financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, a to najmä:
i.
pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby
príjemca mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený
predovšetkým v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň
alebo pobočku v členskom štáte poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia
pomoci je však dovolená;
ii.
pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby
príjemca používal domáce výrobky alebo služby;
iii. pomoc obmedzujúca možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja
a inovácií v iných členských štátoch.

Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch, uvedených v bodoch 3.-5., bodu F.1 a zároveň v
sektoroch, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, táto schéma sa uplatňuje na pomoc
poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti pod
podmienkou, že príjemca pomoci zabezpečí (a poskytovateľ/vykonávateľ schémy overí)
prostredníctvom primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov,
aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli podporované z pomoci poskytnutej v
súlade s touto schémou.
F.2. Táto schéma sa uplatňuje na celom území Slovenskej republiky.
G. Oprávnené projekty
Oprávneným projektom je celkový zámer poskytnutia pomoci vo forme úľav na
environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES pre subjekty pôsobiace v odvetví
poľnohospodárskej prvovýroby.
Pomoc sa neposkytuje na biopalivá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť týkajúca sa dodávania
alebo prímesí.

2)

Rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“
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H. Oprávnené náklady
Pre účely kompenzácie je oprávnený minerálny olej spotrebovaný v poľnohospodárskej
prvovýrobe podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47,
2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19.
Pre účely kompenzácie je oprávnenou na poskytnutie pomoci v rámci schémy časť zaplatenej
spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovaných subjektmi poľnohospodárskej
prvovýroby na činnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Maximálna sadzba kompenzácie zohľadňuje podmienku stanovenú v tabuľke B prílohy 1
smernice 2003/96/ES. Príjemca pomoci uhradí minimálne 21 eur na 1 000 l minerálneho oleja
spotrebovaného na poľnohospodárske účely. Táto časť zaplatenej spotrebnej dane nebude
predmetom kompenzácie.

I. Forma pomoci
Pomoc je poskytovaná vo forme platby pevne stanovenej sumy kompenzácie spotrebnej dane.
J. Výška pomoci
J.1. Štandardizovaná spotreba (ďalej len „sadzba“) sa stanoví do výšky 0,347 eur na liter
spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v článku H.
J.2. Pre účely kompenzácie ministerstvo vydá normatívy štandardizovanej spotreby (ďalej len
„normatív“) minerálneho oleja na jednotku komodity produkovanej v poľnohospodárskej
prvovýrobe. Normatívy budú súčasťou výzvy.
J.3. Výška pomoci sa stanoví ako súčin normatívu, množstva obhospodarovaných jednotiek
a sadzby.
J.4. V rámci tejto schémy sa poskytuje transparentná pomoc tak, ako je definované v článku 5
ods. 1 nariadenia Komisie.
J.5. Ak súčet požiadaviek jednotlivých žiadateľov v príslušnom roku prevyšuje disponibilný
objem finančných prostriedkov v príslušnom roku určených na poskytnutie pomoci, výška
pomoci pre žiadateľa sa upraví koeficientom krátenia, ktorý predstavuje podiel súčtu pomoci
požadovaných všetkými oprávnenými žiadateľmi v príslušnom roku a disponibilného objemu
finančných prostriedkov určených v príslušnom roku na poskytnutie pomoci.
K. Stimulačný účinok
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa považuje podľa článku 6 ods. 5. písm. e) nariadenia
Komisie za pomoc, pri ktorej sa nevyžaduje, aby mala stimulačný účinok alebo sa predpokladá,
že takýto účinok má, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 44 nariadenia Komisie
a v tejto schéme.
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L. Podmienky poskytnutia pomoci
L.1. Pomoc možno poskytnúť žiadateľovi:
a) ak spĺňa podmienky pre žiadateľa podľa tejto schémy,
b) nie je podnikom v ťažkostiach,
c) ak nepoberá pomoc na to isté podporné opatrenie z iných verejných zdrojov,
resp. pokiaľ sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí maximálna intenzita pomoci
alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s článkom J. tejto schémy,
d) má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom,
e) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia pre nesplnenie povinnosti, ktorá
bezprostredne súvisí s podnikaním v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou
poľnohospodárskych produktov,
g) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
h) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
i) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
j) ak predložil žiadosť o poskytnutie pomoci, vrátane všetkých požadovaných príloh,
a uzavrel zmluvu o poskytnutí pomoci,
k) po preverení, že ku dňu poskytnutia pomoci spĺňa podmienky uvedené v schéme; tieto
podmienky sa preveria podľa postupu, ktorý bude zverejnený vo výzve.
L.2. Príjemca pomoci preukáže vyhlásením, že:
- nie je podnikom v ťažkostiach, v súlade s článkom 2 ods. 18 nariadenia Komisie; uvedené
overí platobná agentúra na základe údajov v súvahe a vo výkaze ziskov a strát,
- nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov,
- sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia EK,
ktorou bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
- nevykonáva činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, ktorá
by priamo súvisela s vyvážanými množstvami, pomoc podmienenú uprednostnením
domáceho tovaru pred dovážaným tovarom, pomoc na vytvorenie a prevádzkovanie
distribučnej siete alebo na pokrytie iných výdavkov spojených s vývoznými činnosťami,
- nepoberá pomoc na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov, resp. že v dôsledku
takejto kumulácie neprekročí maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci
uplatniteľná na túto pomoc v súlade s článkom J. tejto schémy,
- nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
L.3. Pomoc sa môže poskytovať žiadateľovi, ktorý predložil žiadosť a k žiadosti priložil:
a) overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie o vedení účtu v banke
alebo pobočke zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude
žiadateľovi poskytnutá dotácia,
b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra, nie
staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ subjektom registrovaným v Obchodnom registri,
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c) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu zo Živnostenského registra, nie
staršieho ako 60 dní, ak je žiadateľ registrovaným subjektom v Živnostenskom registri,
d) originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie
staršie ako 60 dní, ak fyzická osoba podniká podľa zákona č.105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov (SHR) a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
e) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu
dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
f) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce,
nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz
nelegálneho zamestnávania (podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov),
g) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu,
nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
h) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne nie staršie
ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom
poistení,
i) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne
pôsobiacej na území SR nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotnom poistení a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie,
j) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra trestov vystavené na IČO
žiadateľa (ak bolo pridelené, v opačnom prípade na rodné číslo žiadateľa), nie starší
ako tri mesiace, že žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie,
k) Ak má žiadateľ povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„RPVS“) podľa § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení, vyžaduje sa pre poskytnutie dotácie jeho registrácia
v RPVS,
l) žiadosť a výpočet požiadavky o dotáciu (ďalej len „požiadavka“) podľa vzoru
uvedeného v prílohe výzvy.
Prílohy podľa písm. b) až k) tohto bodu žiadateľ predkladá len v prípade, ak z technických
príčin nie je platobnej agentúre umožnené získať príslušný výpis bezodkladne v zmysle zákona
proti byrokracii a iných predpisov upravujúcich získavanie údajov alebo výpisov
z informačných systémov verejnej správy3)
L.4. Pomoc sa považuje za poskytnutú dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
pomoci.
L.5. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
Napr. 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;
zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona
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.
3)
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M. Kumulácia pomoci
M.1.

Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na konkrétny podporovaný subjekt.

M.2. Ak sa financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné
podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou SR, kombinuje so
štátnou pomocou, tak sa pri zisťovaní toho, či sú dodržané stropy vymedzujúce notifikačnú
povinnosť podľa čl. 4 nariadenia Komisie a maximálnu intenzitu pomoci alebo maximálnu výšku
pomoci, zohľadňuje len táto štátna pomoc, za predpokladu, že celková suma verejného financovania
poskytnutá vo vzťahu k tým istým oprávneným nákladom nepresahuje najvýhodnejšiu mieru
financovania stanovenú v uplatniteľných pravidlách práva Únie.
M.3. Pomoc s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi poskytnutá prostredníctvom tejto
schémy sa môže kumulovať s:



akoukoľvek inou štátnou pomocou, pokiaľ sa tieto opatrenia týkajú iných
identifikovateľných oprávnených nákladov;
akoukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa
prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí
maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade
s článkom J. tejto schémy.

M.4. Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy sa nekumuluje so žiadnou pomocou
de minimis v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi, ak by takáto kumulácia mala za
následok intenzitu (výšku) pomoci presahujúcu intenzitu (výšku) pomoci stanovenú podľa článku
J. tejto schémy.

N. Mechanizmus poskytovania pomoci
N.1. Žiadosť sa predkladá platobnej agentúre v termíne a za podmienok uvedených vo výzve.
N.2. K žiadosti žiadateľ prikladá prílohy podľa článku L. tejto schémy.
N.3. Platobná agentúra vykoná administratívnu kontrolu žiadostí, v rámci ktorej overí splnenie
podmienok stanovených v schéme a vo výzve.
N.4. Platobná agentúra uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci, a to
v rozsahu všetkých overených žiadostí oprávnených žiadateľov pomoci a do limitu objemu
verifikovanej výšky pomoci.
N.5. Platobná agentúra uhradí žiadateľovi pomoci kompenzáciu v sume verifikovanej výšky
pomoci.
N.6. Ak limit výdavkov na poskytnutie pomoci za kalendárny rok, v ktorom sa pomoc
poskytuje, je nižší ako súčet súm požadovanej pomoci jednotlivých žiadateľov, je poskytnutá
pomoc jednotlivým žiadateľom rovnomerne znížená platobnou agentúrou. Takto prepočítané
požiadavky sú konečnou sumou pomoci každého oprávneného príjemcu/žiadateľa.
N.7. Platobná agentúra požiada ministerstvo o presun limitu na svoj výdavkový účet.
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N.8. Platobná agentúra uzavrie s príjemcom pomoci / oprávneným žiadateľom zmluvu o
poskytnutí pomoci. V tejto zmluve sa špecifikujú podmienky poskytnutia pomoci a výška
poskytnutej pomoci. Zmluva o poskytnutí pomoci nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
pomoci sa pomoc považuje za poskytnutú.
N.9. Po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí pomoci/zmlúv o poskytnutí
pomoci, platobná agentúra prevedie pomoc na účet príjemcu/-ov/oprávneného/-ných
žiadateľa/-ov.
N.10. Príjemca/oprávnený žiadateľ vedie poskytnutú pomoc na účte v banke alebo pobočke
zahraničnej banky, ktorý uviedol v žiadosti.
O. Rozpočet
O.1. Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci je na jeden rok od roku 2019:
50 000 000 eur.
O.2. Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci je na obdobie rokov 2019 – 2023:
250 000 000 eur.
P. Transparentnosť a monitorovanie
P.1. Platobná agentúra písomne informuje žiadateľa prostredníctvom zmluvy o poskytnutí
pomoci, že mu poskytuje štátnu pomoc podľa výnosu a podľa tejto schémy.
P.2. Ministerstvo a platobná agentúra kontrolujú dodržiavanie všetkých podmienok
stanovených v tejto schéme.
P.3. Platobná agentúra a žiadateľ uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou
dokumentáciou potrebnou na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky stanovené
v nariadení Komisie, vo výnose a v schéme. Takéto záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa
poskytnutia pomoci na základe tejto schémy.
P.4. Platobná agentúra predloží ministerstvu do 10. februára nasledujúceho roku po roku
poskytnutia štátnej pomoci prehľad o poskytnutej pomoci za príslušný rok.
P.5. Ministerstvo podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci poskytne do konca februára
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor pomoci“) súhrnnú
správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
P.6. Údaje o štátnej pomoci poskytnutej jednotlivým príjemcom pomoci/oprávneným
židateľom zverejní ministerstvo a platobná agentúra na svojich webových sídlach:
www.land.gov.sk, Podpory – Výzvy a www.apa.sk, Podpory – Štátna pomoc.
P.7. Ministerstvo požiada koordinátora pomoci o zverejnenie úplného znenia schémy, prípadne
schémy v znení dodatku, na webovom sídle www.statnapomoc.sk. Ministerstvo zabezpečí po
nadobudnutí účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku zverejnenie jej úplného znenia
na svojom webovom sídle počas celého obdobia účinnosti schémy.
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P.8. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle:
-

súhrnné informácie uvedené v článku 11 nariadenia Komisie a v štandardizovanom
formáte stanovenom v prílohe II nariadenia Komisie, alebo odkazu na prístup k nim;
informácie uvedené v prílohe III nariadenia Komisie o každej poskytnutej individuálnej
pomoci presahujúcej 500 000 EUR; tieto informácie budú štruktúrované a prístupné
štandardizovaným spôsobom, ako sa uvádza v prílohe III nariadenia Komisie, a budú
umožnené funkcie účinného vyhľadávania a sťahovania.

P.9. Platobná agentúra je povinná podľa § 12 ods. 3 zákona o štátnej pomoci zaznamenávať do
centrálneho registra údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi štátnej pomoci
prostredníctvom elektronického formulára, a to v rozsahu a v štruktúre podľa článku 9
nariadenia Komisie. Tieto údaje je platobná agentúra povinná zaznamenať do centrálneho
registra do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci.
P.10. Transparentnosť schémy zabezpečuje ministerstvo v zmysle ustanovení zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Q. Kontrola a audit
Q.1. Na vykonávanie kontroly sa vzťahuje zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o štátnej
pomoci a príslušná legislatíva Európskej únie.
Q.2. Ministerstvo a platobná agentúra kontrolujú podľa zákona o finančnej kontrole a audite a
zákona o štátnej pomoci dodržiavanie podmienok, za ktorých sa dotácia poskytla.
Q.3. Podľa § 14 ods.1 zákona o štátnej pomoci pri kontrole poskytnutej štátnej pomoci je
príjemca štátnej pomoci povinný
a) preukázať ministerstvu a platobnej agentúre použitie prostriedkov štátnej pomoci a
oprávnenosť vynaložených nákladov,
b) umožniť ministerstvu a platobnej agentúre vykonanie kontroly
1. použitia prostriedkov štátnej pomoci,
2. oprávnenosti vynaložených nákladov,
3. dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.

Q.4. Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly sú:
 Útvary kontroly ministerstva a platobnej agentúry
 Ministerstvo financií SR;
 Finančná správa SR;
 Úrad vládneho auditu;
 Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR);
 kontrolné orgány EÚ.
Q.5. Príjemca pomoci vytvorí zamestnancom kontrolného orgánu vykonávajúcim kontrolu
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytne im potrebnú súčinnosť
a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie pomoci.
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Q.6. Európska komisia je podľa článku 12 nariadenia Komisie oprávnená monitorovať
poskytnutie pomoci podľa tejto schémy. Na tieto účely je Komisia oprávnená si vyžiadať všetky
informácie a podpornú dokumentáciu, ktorú považuje za potrebnú na monitorovanie
uplatňovania nariadenia Komisie.
R. Platnosť a účinnosť schémy
R.1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle
www.statnapomoc.sk.
R.2 Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov, pričom platnosť
a účinnosť každého dodatku nastáva dňom zverejnenia schémy v znení dodatku na webovom
sídle www.statnapomoc.sk. Pred vykonaním zmien v znení schémy a uverejnením jej
konečného znenia je potrebné navrhované dodatky a znenie predmetnej schémy v znení
príslušného dodatku predložiť koordinátorovi pomoci na pripomienkovanie. Dodatok k schéme
bude predložený koordinátorovi pomoci na pripomienkovanie za účelom vypracovania
stanoviska podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci.
R.3. Neplatné a neúčinné sú akékoľvek zmeny v schéme, ktoré by mali za následok to, že
priemerný ročný rozpočet na štátnu pomoc podľa tejto schémy by presiahol 150 000 000 EUR.
R.4. Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek legislatíve,
týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy najneskôr do šiestich
mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
R.5. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2023.
R.6. Zmluva o poskytnutí pomoci bude uzatvorená a nadobudne účinnosť
do 31. decembra 2023. Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí pomoci sa považuje
pomoc za poskytnutú.
S. Prílohy
S.1. 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
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=sk).
S.2. Príloha I Smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca
spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v platnom znení
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0096&from=SK)
S.3. Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=sk)
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