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PRIORITNÁ OS: 5 MIESTNY ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITOU 
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Čl. I 
Predmet dodatku č. 1 

 

Týmto dodatkom sa upravuje znenie Schémy minimálnej pomoci na podporu mikro a malých 
podnikov (schéma pomoci de minimis) DM – 18/2018 (ďalej len „schéma pomoci de minimis“)  
uplatňovanej v rámci prioritnej osi č. 5 Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 
2020 a to nasledovne: 
 

1.  

Na úvodnej strane schémy pomoci de minimis sa mení: 

 názov ministerstva na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky 

 dátum zverejnenia schémy pomoci de minimis v znení dodatku č. 1 na december 2020 
 
 

2.  

V časti A. Preambula sa prvý odsek mení nasledovne: „Schéma minimálnej pomoci na podporu 
mikro a malých podnikov v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) je vypracovaná v súlade s 
nariadením 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 znení1.“ 
 

3.  

V časti B. Právny základ sa upravujú názvy niektorých nariadení nasledovne: 

 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“); 

 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 GBER“); 

 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 „Nariadenie 1303/2013”)1; 

 

4.  

Do časti B. Právny základ sa dopĺňajú nasledovné nariadenia: 

 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 

                                                           

 

 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013 
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Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 
v znení nekorších predpisov (ďalej len „Nariadenie 1301/2013“) 

 
 

5.  

V časti D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy sa mení bod 1. Poskytovateľ pomoci 
a to nasledovne: 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre IROP 
Štefánikova 15  
811 05 Bratislava 

Webové sídlo: http://www.irop.sk/ 

Email: clld.irop@land.gov.sk 

Tel. č.:+421 2 58 317 373 

 

(ďalej len „Poskytovateľ pomoci“) 

6.  

V časti E. Prijímatelia pomoci sa: 

 dopĺňa poznámka pod čiarou č. 9 v znení „Do momentu poskytnutia pomoci, sa prijímateľ 
v tejto schéme označuje ako žiadateľ“ k fráze „prijímateľom“ vo vete „Prijímateľom pomoci 
podľa tejto schémy môže byť výlučne osoba podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá 
spĺňa definíciu mikro- alebo malého podniku2, t.j. podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie3, t.j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez 
ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania“; 
  

 vypúšťa veta „Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach“; 
 

 dopĺňa odsek :„Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné 
funkčné, hospodárske a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy 
pokladať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa 
potom pokladá za relevantný podnik, teda prijímateľa pomoci.“ 

 
 

7.  

Do časti F. Oprávnené projekty sa dopĺňa odsek: „Pomoc podľa schémy je zlučiteľná s 
vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a je oslobodená 
od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie za 
predpokladu, že sú splnené podmienky Nariadenia de minimis a tejto schémy.“ 

 

8.  

                                                           

 

 
2 Určujúcimi definíciami pre mikro a malé podniky sú definície uvedené v Prílohe č. 1, čl. 2 ods. 1 a 2 tejto schémy. 
3 Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012 

http://www.irop.sk/
mailto:clld.irop@land.gov.sk
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Do časti G. Oprávnené výdavky sa dopĺňa veta: „Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa 
použijú číselné údaje pred odpočítaním daní a iných poplatkov.“ 

 

9.  

Do časti I. Výška a intenzita pomoci sa dopĺňajú odseky: 

„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.“ 

 

10.  

V časti J. Podmienky poskytnutia pomoci sa: 

 vypúšťa bod č. 5 „Predloženie vyhlásenia s údajmi preukazujúcim, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach14. Vykonávateľ schémy túto skutočnosť overí, spôsob overenia bude 
uvedený vo výzve.“, číslovanie nasledujúcich bodov sa tak posúva zo 6. - 11. na 5. – 10; 

 

 nový bod 5. mení nasledovne: 

„Predloženie vyhlásenia žiadateľa, že: 

a. je členom skupiny podnikov (vrátane ich identifikácie) alebo 

b. nie je členom skupiny podnikov,  

ktoré spolu tvoria jediný podnik12. Vykonávateľ schémy túto skutočnosť overí, spôsob 
overenia bude uvedený vo výzve.“  

 

11.  

V časti K. Kumulácia pomoci sa upravuje názov nariadenia nasledovne: 

a) Nariadením 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 (ďalej len 
„Nariadenie de minimis SVHZ“)4, a to až do výšky stropu stanoveného v Nariadení de 
minimis SVHZ, t.j. 500.000,- EUR. 

 

12.  

V časti L. Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 11. mení nasledovne: 

„Pomoc podľa tejto schémy je možné vyplácať do 31. decembra 2023, a to na základe zmlúv o 
príspevku, ktoré nadobudnú účinnosť do 1. decembra 2023.“ 

                                                           

 

 
4 Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012 
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13.  

V časti M. Rozpočet sa dopĺňa do vety „Objem finančných prostriedkov určených na realizáciu 

schémy nepresiahne 100 mil. EUR“  fráza „priemerný ročný rozpočet na realizáciu schémy je 

33,33 mil. EUR.“ 

 

14.  

V časti N. Transparentnosť a monitorovanie sa v bode 4. mení prvý odsek nasledovne: 

„Vykonávateľ schémy podľa § 13 ods. 1, 2 a 5 Zákona o štátnej pomoci zaznamenáva do piatich 
pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci podľa tejto schémy (nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí príspevku) do centrálneho registra5 údaje o poskytnutej pomoci a údaje 
o Prijímateľovi prostredníctvom elektronického formulára, a to:“. 

 

15.  

V časti P. Platnosť a účinnosť schémy sa bod 4. mení nasledovne:  

„Platnosť a účinnosť schémy končí 31. decembra 2023“. Tento dátum je zároveň aj posledným 
dňom, kedy musí Zmluva o príspevku nadobudnúť účinnosť. 

 

16.  

V časti Q. Prílohy sa mení názov prílohy nasledovne: 

„Príloha č. 1 – Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP – 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„ 

 

17.  

V celom texte schémy dochádza k prečíslovaniu poznámok pod čiarou. 

 

 

Ostatné ustanovenia schémy pomoci  de minimis ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.  

 

 

Čl. II 

Platnosť a účinnosť dodatku č. 1 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy pomoci de minimis 
v znení dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku. 

                                                           

 

 
5 Centrálny register je podľa § 11 ods. 1 Zákona o štátnej pomoci informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje 

údaje o poskytnutej pomoci v SR; správcom agendy informačného systému je Protimonopolný úrad SR. 


