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I.

Úvod

Prijatím zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vytvoril právny rámec na
poskytovanie podpory najmenej rozvinutým okresom.
Ak podporou podľa tohto zákona môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno túto
podporu uplatniť len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika vizaná a osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci.
Súčasťou každého akčného plánu je ustanovenie, že v prípade, ak opatrenie akčného
plánu bude financované z verejných zdrojov a bude smerovať subjektom vykonávajúcich
hospodársku činnosť, bude posudzované a realizované podľa osobitných predpisov v oblasti
štátnej pomoci a minimálnej pomoci.
Pri posudzovaní každého regionálneho príspevku je preto potrebné posúdiť, či
regionálny príspevok podlieha pravidlám pre poskytnutie štátnej pomoci alebo
minimálnej pomoci.
Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) definuje
štátnu pomoc ako pomoc poskytovanú v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych
prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže
tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná
s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j.
subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob
financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt
vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s
vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva
v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
Pri posudzovaní opatrenia pomoci v prospech podnikov nie je podstatné, akou formou
sa pomoc plánuje poskytnúť, ale splnenie kumulatívnych podmienok stanovených v článku
107 ods. 1 ZFEÚ nazývaných aj „test štátnej pomoci“. Ide o nasledovné kritériá, ktoré musia
byť splnené súčasne:






prevod
štátnych
zdrojov
(tiež
označované
ako
verejné
zdroje)
pripísateľnosť opatrenia pomoci štátu,
ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci (hospodárska výhoda),
selektívnosť opatrenia pomoci,
narušenie (stačí aj potenciálne) hospodárskej súťaže a
vplyv (stačí aj potenciálny) na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie.

a

Je potrebné vyhodnotiť všetky kritéria vyššie uvedeného testu štátnej pomoci, nakoľko
ide o kumulatívne podmienky. Ak sú splnené všetky kritériá testu štátnej pomoci, opatrenie je
potrebné posúdiť z hľadiska pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci / minimálnej pomoci.
Pokiaľ čo i len jedno z týchto kritérií splnené nebude, nepôjde v danom prípade o štátnu pomoc
alebo minimálnu pomoc.
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II.

Posudzovanie žiadostí o poskytnutie
Protimonopolným úradom SR

regionálneho

príspevku

Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku sú na základe vyššie uvedeného
predkladané Úradom vlády SR Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi pomoci na
posúdenie, či sa na ne uplatňujú pravidlá štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci a ak áno, či
sú splnené podmienky poskytnutia pomoci.

Nedostatky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku
Pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku je potrebné, aby žiadateľ
(predkladateľ žiadosti) predchádzal vecným a formálnym nedostatkom žiadosti.
Vecné nedostatky vo všeobecnosti:


nejasný popis projektu, nejednoznačné formulácie týkajúce sa žiadateľa, projektu
alebo cieľovej skupiny, nejasné zdroje financovania projektu, nejasné určenie cieľovej
aktivity, na ktorú majú byť prostriedky použité,



chýbajúci záväzok žiadateľa, že v prípade, ak bude žiadať o príspevok na realizáciu
projektu aj z iných zdrojov (napr. európske štrukturálne a investičné fondy), predmetom
žiadosti nebudú výdavky, na ktoré má byť poskytnutý regionálny príspevok
(predchádzanie duplicitnému financovaniu z verejných zdrojov),



chýbajúci záväzok výberu tretích subjektov pri realizácii konkrétnych činností
prostredníctvom verejného obstarávania (predchádzanie možnej štátnej/minimálnej
pomoci na ďalšej úrovni).

Vecné nedostatky týkajúce sa vybraných typov projektov:


projekty týkajúce sa základných, materských alebo stredných škôl: chýbajúce
vyhodnotenie skutočnosti, či sú súčasťou verejného systému vzdelávania, ktoré
financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát,



projekty týkajúce sa zriadenia centier regionálneho rozvoja: nedostatočný popis aktivít,
okrem činností nehospodárskeho charakteru aj hospodárske činnosti,



projekty týkajúce sa infraštruktúry: chýbajúce podmienky využívania infraštruktúry a
cieľová skupina využívajúca infraštruktúru,



projekty týkajúce sa športovej infraštruktúry: chýbajúce vyhodnotenie, či ide o
amatérsky šport, resp. či je možné preukázať lokálny charakter (pozri bližšie časť IV.),



projekty týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb: chýbajúce vyhodnotenie
lokálneho charakteru opatrenia pomoci (pozri bližšie časť IV.).

Formálne nedostatky:


nesúlad medzi jednotlivými časťami žiadosti o regionálny príspevok (najmä medzi
stručným popisom opatrenia a detailným popisom realizácie opatrenia v jednotlivých
rokoch),



nesúlad medzi časovým obdobím realizácie aktivít v jednotlivých častiach žiadosti o
regionálny príspevok,



chýbajúce alebo duplicitné číselné údaje (celkové náklady na projekt, výška
požadovaného regionálneho príspevku, zdroje financovania projektu),



gramatické chyby, nedokončené vety, duplicitné vety.
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III.

Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorých obsahom sú
nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám
štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci)

Pravidlá štátnej pomoci / minimálnej pomoci sa uplatňujú len vtedy, ak je pomoc
poskytovaná subjektu, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, resp. na podporu hospodárskej
činnosti.
V prípade, ak sú predmetom žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku činnosti
nehospodárskeho charakteru, táto žiadosť pravidlám štátnej pomoci / minimálnej pomoci
nepodlieha.
Príklady nehospodárskych činností, ktoré sa vyskutujú v žiadostiach o regionálny
príspevok:





vzdelávanie
činnosti administratívneho charakteru pre mesto / obec / Radu pre rozvoj okresu
všeobecná infraštruktúra
amatérsky šport

Zo žiadosti o regionálny príspevok však v tomto prípade musí jednoznačne vyplývať,
že ide o nehospodársku činnosť. Je preto potrebné, aby v žiadosti boli uvedené najmä
nasledovná skutočnosti:








vzdelávanie - (napr. žiadosti týkajúce sa rekonštrukcie budovy základnej školy /
materskej školy, výstavba / rekonštrukcia školskej jedálne, telocvične a pod.): v žiadosti
musí byť zo strany žiadateľa potvrdené, že ide o verejné vzdelávanie organizované v
rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré financuje a nad ktorým vykonáva
dohľad štát. V prípade súkromných materských škôl / základných škôl / stredných škôl
je potrebné k žiadosti doložiť rozpis celkových výdavkov súvisiacich so zabezpečením
vzdelávacieho procesu, ako aj výšky financovania z verejných zdrojov a zo strany
rodičov, aby bolo možné posúdiť, či ide o činnosť hospodárskeho alebo
nehospodárskeho charakteru. V prípade súkromných materských škôl / základných
škôl / stredných škôl je nehospodársky charakter vzdelávania zachovaný vtedy, ak
príspevky od rodičov nepredstavujú prevažnú časť financovania,
činnosti administratívneho charakteru pre mesto / obec / rozvojovú radu okresu (napr.
žiadosti týkajúce sa centier regionálneho rozvoja): v žiadosti je potrebné presne
špecifikovať, aké činnosti má centrum zabezpečovať. Nehospodársky charakter
činností bude zachovaný vtedy, ak bude centrum vykonávať výlučne činnosti
administratívneho a koordinačného charakteru v prospech mesta / obce / Rady pre
rozvoj okresu (napr. zabezpečenie úloh technického sekretariátu Rady pre rozvoj
okresu),
všeobecná infraštruktúra – (napr. žiadosti týkajúce sa výstavby / rekonštrukcie
verejných ciest a mostov, cyklochodníkov, verejne prístupných parkov, ihrísk): v
žiadosti je potrebné uviesť, že infraštruktúra nebude komerčne využívaná a bude
prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Tiež je potrebné uviesť, že ju bude
prevádzkovať mesto / obec, resp. v prípade, ak bude prevádzkovateľom tretí subjekt,
že bude vybraný prostredníctvom verejného obstarávania,
amatérsky šport – (napr. žiadosti týkajúce sa rekonštrukcie futbalového ihriska
využívaného najmä na tréningy detí a mládeže): za amatérsky šport sa obvykle
považujú kluby pôsobiace v nižších ligových súťažiach a detské / mládežnícke kluby,
v žiadosti je preto potrebné uviesť, na aký účel má byť športová infraštruktúra
využívaná a akými subjektami.
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IV.

Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, ktorých obsahom sú
hospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré podliehajú pravidlám
štátnej alebo minimálnej pomoci)

V prípade, ak sa žiadosť týka hospodárskych činností, je potrebné posúdiť splnenie
všetkých kritérií testu štátnej pomoci.
Do osobitnej pozornosti dávame kritérium “vplyv na obchod”, pretože v rámci žiadostí
o poskytnutie regionálneho príspevku sa vyskytujú projekty, ktorých zameranie je lokálne, bez
toho, aby ovplyvňovali vnútorný obchod medzi členskými štátmi EÚ.
Lokálny charakter je však potrebné preukázať, preto uvádzame príklady kritérií pri
jednotlivých druhoch regionálnych príspevkov, ktoré je potrebné vyhodnotiť:
Nemocnice / zdravotnícke zariadenia / zdravotnícke strediská
- pri posudzovaní toho, či dané opatrenie je možné klasifikovať ako opatrenie s lokálnym
charakterom, je potrebné vyhodnotiť najmä tieto kritériá:












charakter a zameranie služieb poskytovaných zdravotníckym zariadením - napr. či ide
o nemocnicu s medzinárodnou povesťou poskytujúcou vysoko špecializované služby
alebo či zdravotnícke zariadenie poskytuje svoje služby v odboroch so zameraním len
pre lokálne obyvateľstvo (z hľadiska demografického vývoja, potrieb obyvateľstva),
informácia o tom, či ide o zdravotnícke zariadenie v cezhraničnom regióne s častou
mobilitou pacientov medzi členskými štátmi, percentuálny podiel pacientov zo
zahraničia ošetrených v zdravotníckom zariadení z celkového počtu ošetrených
pacientov v posledných rokoch,
informácia o tom, či sú v danom regióne usadení zahraniční poskytovatelia
zdravotníckych služieb ako potenciálni príjemcovia (napr. vzhľadom na blízkosť štátnej
hranice),
informácia o tom, či je pravdepodobné, že by zahraniční poskytovatelia zdravotníckych
služieb mali záujem o poskytovanie zdravotníckych služieb v danom regióne,
informácia, či je pravdepodobné, že by príjemca pomoci po poskytnutí pomoci prilákal
pacientov z iných členských štátov, resp. či by sa mohol zvýšiť podiel zahraničných
pacientov (či má pomoc takýto potenciál),
informácia, či príjemca plánuje vďaka poskytnutiu pomoci rozšíriť svoje aktivity do
zahraničia,
iné kritériá, ktoré by potvrdili lokálny charakter opatrenia pomoci (napr. veľká
vzdialenosť od hraníc, prípadná jazyková bariéra a pod.).

Športová infraštruktúra
- pri posudzovaní toho, či dané opatrenie je možné klasifikovať ako opatrenie s lokálnym
charakterom, je potrebné vyhodnotiť najmä tieto kritériá:







informácia o tom, či sa športová infraštruktúra využíva na profesionálny šport (v
prípade využívania športovej infraštruktúry amatérskym klubom spravidla nejde o
poskytnutie pomoci),
rozpis súčasného a predpokladaného využitia športovej infraštruktúry,
informácia o tom, či športová infraštruktúra slúži prevažne miestnemu obyvateľstvu,
informácia o tom, či sa daná športová infraštruktúra využíva / plánuje využívať po
poskytnutí pomoci na organizáciu medzinárodných podujatí,
informácia o podiele návštevníkov zo zahraničia,
informácia o potenciáli pritiahnuť návštevníkov zo zahraničia po poskytnutí pomoci,
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informácia o tom, že zdroje ktoré príjemca získa prípadnou doplnkovou hospodárskou
činnosťou (napr. kultúrne a spoločenské podujatia) sa výhradne a priamo použijú na
nevyhnutnú prevádzku športovej infraštruktúry,
informácia o tom, či je pravdepodobné, že by zahraniční poskytovatelia služieb mali
záujem o poskytovanie služieb v danom regióne, prípadne zahraničí investori o
zrealizovanie investičného projektu,
informácia, či príjemca plánuje vďaka poskytnutiu pomoci rozšíriť svoje aktivity do
zahraničia,
iné kritériá, ktoré by potvrdili lokálny charakter opatrenia pomoci (napr. veľká
vzdialenosť od hraníc, prípadná jazyková bariéra a pod.).

Kultúrne domy / kultúrne centrá / mestské kultúrne strediská
- pri posudzovaní toho, či dané opatrenie je možné klasifikovať ako opatrenie s lokálnym
charakterom, je potrebné vyhodnotiť najmä tieto kritériá:










charakter kultúrnych podujatí, ktoré sú a budú organizované v takýchto zariadeniach
(či ide výlučne o podujatia pre lokálne obyvateľstvo, či sa na ňom zúčastňujú aj
zahraničné subjekty, či už ako účinkujúci alebo publikum),
informácia o tom, či podujatia sú a budú určené širokej verejnosti,
informácia o tom, či sa na podujatiach bude vyberať vstupné (ak áno, či bude pokrývať
len zlomok skutočných nákladov alebo podstatnú časť nákladov),
informácia o tom, či má poskytnutá pomoc potenciál prilákať zahraničné subjekty, aby
organizovali svoje kultúrne podujatia v podporenom zariadení,
informácia o tom, či v regióne existuje zahraničný subjekt, ktorý poskytuje služby
podobného charakteru, resp. či by zahraničný subjekt mal záujem o poskytovanie
takýchto služieb,
informácia, či príjemca plánuje vďaka poskytnutiu pomoci rozšíriť svoje aktivity do
zahraničia,
v prípade, ak sú priestory, v ktorých príjemca plánuje zriadiť kultúrny dom / kultúrne
centrum / mestské kultúrne stredisko prenajímané iným subjektom, je potrebné doplniť
nasledovné:
 či ide o subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť (napr. preto, že pri
takýchto podujatiach pokrýva vstupné len zlomok skutočných nákladov a preto
nejde o odplatu za poskytované služby, alebo ide výlučne o podujatia pre širokú
verejnosť a nespoplatnené, s čisto sociálnym a kultúrnym účelom
nehospodárskej povahy), alebo
 ak ide o subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, je potrebné doplniť
informáciu, že prenájom priestorov je / bude za trhových podmienok a za trhové
ceny.
Pozn. Je potrebné, aby žiadateľ potvrdil tieto skutočnosti v oboch prípadoch a
zároveň sa zaviazal, že zabezpečí splnenie tejto podmienky smerom do
budúcnosti a opísal, ako bude plnenie tejto podmienky kontrolovať.

Publikačná činnosť (publikácie, CD nosiče)
- pri posudzovaní toho, či dané opatrenie je možné klasifikovať ako opatrenie s lokálnym
charakterom, je potrebné vyhodnotiť najmä tieto kritériá:
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informácia o cieľovej skupine z uvedených prípadov v súčasnosti (občania SR alebo aj
zahraniční občania, napríklad z Českej republiky),
informácia o tom, či existuje predpoklad rozšírenia cieľovej skupiny po poskytnutí
pomoci,
informácia o situácií na “trhu” (či sú tieto služby v súčasnosti poskytované len
slovenskými subjektmi, alebo na tomto “trhu” pôsobia aj zahraničné subjekty),
informácia o prípadnom záujme subjektov z iných členských štátov o poskytovanie
obdobných služieb (v súčasnosti, resp. v budúcnosti),
informácia o potenciálnom alebo skutočnom záujme subjektov z iných členských štátov
zapojiť sa do organizácie uvedených aktivít, resp. činností,
informácia o tom, či existuje možnosť rozšírenia aktivít príjemcu v zahraničí po získaní
pomoci,
informácia o tematickom zameraní publikácií (CD nosičov),
informácia o obmedzenosti cieľovej skupiny vzhľadom na obsahové zameranie, príp.
jazyk alebo iné špecifiká (napr. nárečie, téma zaujímavá len pre vybraný región),
informácie o počte vydaných publikácií / CD nosičov (obmedzený, resp. minimálny
náklad,
iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť lokálny charakter navrhovaných prípadov.

Domovy sociálnych služieb / denné stacionáre / centrá sociálnych služieb
- pri posudzovaní toho, či dané opatrenie je možné klasifikovať ako opatrenie s lokálnym
charakterom, je potrebné vyhodnotiť najmä tieto kritériá











umiestnenie zariadenia (oblasť služieb poskytovaných na miestnej úrovni),
prevádzkový čas zariadenia,
spádová oblasť,
kapacita zariadenia v pomere k počtu používateľov s bydliskom v danej oblasti,
percentuálny podiel klientov zo zahraničia (v minulosti a predpoklad po poskytnutí
pomoci),
iné obdobné zariadenia v okolí (prípadne prevádzkované zahraničnými subjektmi),
záujem investorov z iných členských štátov o realizáciu projektu,
možnosť rozšírenia aktivít príjemcu v zahraničí po získaní príspevku,
vzdialenosť od hraníc, možnosť jazykovej bariéry, geografické dôvody,
osobitosti pri poskytovaní starostlivosti v zariadení, pre ktoré je vplyv na vnútorný
obchod EÚ nepravdepodobný.

Požadované údaje uvádzané v žiadostiach o poskytnutie regionálneho príspevku je
potrebné preukázať prílohami k žiadosti (napr. podkladmi týkajúcimi sa existujúcich zariadení,
štatistickými údajmi, prieskumom trhu, analýzou, vyhláseniami žiadateľa a inými relevantnými
dokumentmi).
V prípade, ak nebude preukázaný lokálny charakter, predmetnú žiadosť bude
potrebné posúdiť z hľadiska pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej
pomoci.
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V.

Využitie infraštruktúry / priestorov slúžiacich na nehospodárku
činnosť na činnosti hospodárskeho charakteru

V prípade infraštruktúry / priestorov slúžiacich na nehospodársku činnosť je v žiadosti
o regionálny príspevok vždy potrebné uviesť, či sa dané priestory budú alebo nebudú
využívať aj na iný účel.
Ďalšie využitie priestorov / zariadenia
Ak sa v prípade zmiešaného použitia infraštruktúra využíva takmer výlučne na
nehospodársku činnosť, jej financovanie ako celok môže patriť mimo rozsah pôsobnosti
pravidiel štátnej pomoci, a to za predpokladu, že hospodárske využitie je čisto sprievodnou
činnosťou, teda činnosťou, ktorá je priamo spojená s prevádzkou infraštruktúry a je pre ňu
nevyhnutná alebo je neoddeliteľne spojená s jej hlavným nehospodárskym využitím. Za takýto
by sa mal považovať prípad, keď hospodárske činnosti spotrebúvajú tie isté vstupy ako
základné nehospodárske činnosti, napríklad materiál, vybavenie, prácu alebo fixný kapitál.
Sprievodné hospodárske činnosti musia mať vzhľadom na kapacitu infraštruktúry
obmedzený rozsah. Hospodárske využitie infraštruktúry možno v tejto súvislosti považovať za
vedľajšie, ak kapacita vyčlenená každý rok na túto činnosť neprekračuje 20 % celkovej ročnej
kapacity infraštruktúry.
Ako príklad takýchto sprievodných hospodárskych činností možno uviesť strednú
odbornú školu, ktorá príležitostne prenajíma svoje zariadenia alebo priestory iným
vzdelávacím inštitúciám.
Prenájom zariadenia / priestorov za odplatu je hospodárskou činnosťou. Aby sa na túto
odplatnú službu nevzťahovali pravidlá štátnej pomoci, takéto priestory nemôžu byť využívané
na účel prenajatia viac ako 20 % z celkovej ročnej kapacity a prenájom musí byť za trhových
podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo možnej štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci
na ďalšej úrovni.
V prípade takéhoto využitia financovania z regionálneho príspevku je preto potrebné
do žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku zapracovať potvrdenie, že zariadenia
/ priestory nebudú využívané na hospodárske účely viac ako 20% z celkovej ročnej
kapacity a uviesť, ako bude táto podmienka kontrolovaná.
V prípade, ak budú v rámci takýchto priestorov vykonávané viaceré druhy
hospodárskych činností (napr. žiadateľ bude organizovať vzdelávacie kurzy a zároveň bude
priestory prenajímať iným subjektom), strop 20 % sa vzťahuje na všetky činnosti
hospodárskeho charakteru, t. j. nie na každú hospodársku činnosť samostatne 20 %.
Zo strany prijímateľa je potrebné jednoznačné preukázanie doplnkovosti
hospodárskeho využitia infraštruktúry počas obdobia realizácie projektu aj počas obdobia
udržateľnosti projektu, týka sa to aj monitorovania dodržiavania limitu 20% ročnej kapacity zo
strany prijímateľa. Na preukázanie sledovania doplnkového charakteru hospodárskeho
využívania infraštruktúry prijímateľ uchováva podpornú dokumentáciu (napr. účtovné
záznamy, rozvrh učebne, časový harmonogram komerčného využitia a pod.). Prijímateľ
sleduje využitie kapacity vždy pre konkrétny kalendárny rok.
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VI.

Zhrnutie

Ak sa žiadosť o regionály príspevok týka nehospodárskej činnosti, pravidlám pre
poskytovanie štátnej pomoci / minimálnej pomoci nepodlieha.
Ak sa žiadosť o regionálny príspevok týka hospodárskej činnosti, je potrebné
posúdiť,
či
sú
splnené
všetky
kritériá
testu
štátnej
pomoci
t.
j.
prevod štátnych zdrojov (tiež označované ako verejné zdroje) a pripísateľnosť opatrenia
pomoci štátu, ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci (hospodárska výhoda), selektívnosť
opatrenia pomoci, narušenie (stačí aj potenciálne) hospodárskej súťaže a vplyv (stačí aj
potenciálny) na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Ak niektoré z kritérií (napr.
vplyv na vnútorný obchod EÚ) splnené nie je (túto skutočnosť treba zo strany žiadateľa
preukázať), žiadosť o regionálny príspevok pravidlám pre poskytovanie štátnej pomoci /
minimálnej pomoci nepodlieha.
Ak sú splnené všetky kritériá testu štátnej pomoci, žiadosť o poskytnutie
regionálneho príspevku je potrebné posúdiť z hľadiska pravidiel pre poskytovanie štátnej
pomoci alebo minimálnej pomoci:
a) pri minimálnej pomoci je základnou podmienkou poskytnutia neprekročenie stropu
minimálnej pomoci, ktorý je stanovený vo výške 200 000 eur pre jediný podnik počas
troch fiškálnych rokov, resp. 100 000 eur pre podniky vykonávajúce cestnú nákladnú
dopravu v prenájme alebo za úhradu, prípadne 15 000 eur pre podniky pôsobiace v
odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. Zároveň však musia byť splnené všetky
ostatné podmienky príslušného nariadenia o poskytovaní minimálnej pomoci a
zákona o štátnej pomoci.
Legislatíva EÚ týkajúca sa minimálnej pomoci, je k dispozícii na webovom sídle
koordinátora pomoci http://www.statnapomoc.sk/?p=1072.
b) pri štátnej pomoci je potrebné stanoviť, podľa akého účelu má byť pomoc
poskytnutá napr. v súlade s nariadením 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, a zároveň dodržiavať postup podľa zákona o štátnej pomoci.
Legislatíva EÚ týkajúca sa štátnej pomoci, je k dispozícii na webovom sídle
http://www.statnapomoc.sk/?cat=23.
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Žiadosť o poskytnutie regionálneho
príspevku

nehospodárska
činnosť

hospodárska
činnosť

nepodlieha pravidlám
pre poskytovanie
štátnej pomoci alebo
minimálnej pomoci

minimálna pomoc

využitie na hospodárske
účely – maximálne 20 %
celkovej ročnej kapacity

štátna pomoc

V súvislosti s minimálnou pomocou dávame do pozornosti „Vzor vyhlásenia
žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 Z 18.
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na
pomoc de minimis”, a „Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa
nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore
poľnohospodárstva”. Oba vzory vyhlásenia sú uverejnené na webovom sídle
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643.
V súvislosti so štátnou pomocou dávame do Vašej pozornosti napr. kontrolné
zoznamy EK k jednotlivým účelom nariadenia č. 651/2014, ktoré sú k dispozícii na webovom
sídle http://www.statnapomoc.sk/?p=1687.

Dôležité upozornenie: žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
podáva žiadateľ vždy Úradu vlády SR, ktorý následne zabezpečuje
komunikáciu s Protimonopolným úradom SR.
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