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A) Preambula 
Predmetom Schémy minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis) v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej 

len „schéma“) je poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej tiež „pomoc“) formou regionálneho 

príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z prostriedkov rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“). 

 
Regionálnym príspevkom1 sa rozumie finančný príspevok poskytovaný v súlade s plánom 
rozvoja, ktorý je MIRRI schváleným záväzným dokumentom zameraným na odstraňovanie 
zaostávania najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „záväzný dokument“)2 . Regionálny 
príspevok sa poskytuje podľa ustanovenia § 8 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o podpore NRO“). Zoznam najmenej rozvinutých okresov3 vedie Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny a zverejňuje ho na svojom webovom sídle www.upsvar.sk. 

 
 

B) Právny základ 
Právnym základom pre poskytovanie minimálnej pomoci podľa tejto schémy je: 

 

- Nariadenie 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 
poľnohospodárstva4 vznení nariadenia Komisie (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (ďalej len 
„nariadenie de minimis“); 

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 

(ďalej len „zákon o štátnej pomoci“); 

- Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore NRO“); 

- Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov; 

- 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 o rozpočtových 

pravidlách“); 

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“); 

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“); 

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

účtovníctve“). 
 

 

 

 

                                                      
1 § 8 ods. 1 zákona o podpore NRO.  
2 § 4 zákona o podpore NRO. 
3 § 3 ods. 3 písm. a) a písm. b) bod č. 1 a bod č. 2 zákona o podpore NRO. 
4 Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9. 

 

http://www.upsvar.sk/
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C) Cieľ pomoci 
Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je podporiť realizáciu oprávnených projektov 

v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v najmenej rozvinutých okresoch. 

 

D) Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy 
Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom tejto schémy je MIRRI (ďalej aj ako 

„poskytovateľ“). 

 

Poskytovateľ: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

 

E-mail:  

nro@mirri.gov.sk 

Webové sídlo:  

http://nro.vicepremier.gov.sk/ alebo http://www.mirri.gov.sk  
 

E) Príjemca pomoci 
1. Oprávneným príjemcom pomoci je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o 

fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť v sektore 

poľnohospodárskej prvovýroby bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. 

Hospodárskou činnosťou sa pritom rozumie každá činnosť spočívajúca v ponuke tovaru 

a/alebo služieb na trhu. Schéma sa vzťahuje len na pomoc pre poľnohospodársku 

prvovýrobu. 

 

2. Do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku sa príjemca 

pomoci označuje ako žiadateľ o poskytnutie pomoci (ďalej aj ako „žiadateľ“). 

 

3. Za príjemcu pomoci sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia de 

minimis. Jediný podnik na účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce 

hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať 

väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, 

ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na 

základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo 

spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na 

základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku 

činnosť. 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) 

mailto:nro@mirri.gov.sk
http://nro.vicepremier.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
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až d) tohto odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich 

hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

 

4. Príjemcom pomoci vo forme regionálneho príspevku sú podľa § 2 ods. 2 zákona o 

podpore NRO subjekty územnej spolupráce5 a iné právnické osoby v súlade so záväzným 

dokumentom. Príjemcom pomoci v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade so 

záväzným dokumentom aj fyzické osoby – podnikatelia. 
 

5. Príjemcom pomoci nemôže byť podnik6, voči ktorému je nárokované vrátenie štátnej 
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola 
poskytnutá štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom7. 

 

6. Pomoc možno poskytnúť žiadateľovi, ak: 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

b) nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho 

majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý 

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia8, 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu9, 

e) nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom 

na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné 

dôchodkové sporenie, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest 

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

g) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora10, ak ide o žiadateľa, ktorý má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 

 
7. Podľa § 8 ods. 6 zákona o podpore NRO je možné poskytnúť pomoc príjemcovi pomoci 

aj v prípade, ak nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v článku E ods. 6 písm. a) až c) 

a e) tejto schémy, alebo ak je táto skutočnosť uvedená v  záväznom dokumente . 

 
8. Regionálny príspevok na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy možno 

poskytnúť len v prípade vlastníckeho alebo iného práva príjemcu pomoci k pozemku 

alebo stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku alebo stavbe sa nezmenia  najmenej 

po dobu 5 rokov od dokončenia výstavby, dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia 

stavebných úprav. 

 

                                                      
5 § 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 
6 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, príjemcu pomoci. 
7 Rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“, § 7 ods. 6 písm. b) zákona o štátnej pomoci 
8 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
9 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 125/2006 Z. z. 
10 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/#paragraf-18
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9. V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová minimálna pomoc 

pre tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá 

minimálna pomoc poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov. 

Minimálna pomoc zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou. 

 

10. V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa 

minimálna pomoc poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej 

profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa minimálna pomoc 

využila. Ak takéto priradenie nie je možné, minimálna pomoc sa priradí úmerne na 

základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia 

účinnosti rozdelenia podniku. 

 

F) Rozsah pôsobnosti 
1. Pomoc poskytnutá jedinému podniku počas určitého časového obdobia, ktorá 

neprevyšuje určitú stanovenú sumu, sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá 

stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a nevzťahuje sa teda na ňu 

notifikačný postup podľa článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, za predpokladu, že 

sú splnené všetky podmienky nariadenia de minimis a zákona o štátnej pomoci. 

 

Vecná pôsobnosť 

2. Schéma sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v prvovýrobe 

poľnohospodárskych výrobkov s výnimkou: 

a) pomoci, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva výrobkov 

uvedených na trh; 

b) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a 

prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s 

vývoznou činnosťou; 

c) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

 

3. Poľnohospodárske výrobky podľa článku 2 ods. 1 nariadenia de minimis sú výrobky 

uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní EÚ (príloha č. 2 tejto schémy) s výnimkou 

produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 

104/2000. 

 

4. Ak podnik pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň pôsobí v 

jednom alebo vo viacerých zo sektorov alebo vykonáva iné činnosti, ktoré patria do 

pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1407/201311, pomoc podľa tejto schémy môže prijať za 

predpokladu, že príjemca pomoci vhodnými prostriedkami, napríklad oddelením 

činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí a poskytovateľ overí, aby prvovýroba 

poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci de minimis poskytnutej v 

súlade s uvedeným nariadením. 

5. Ak príjemca pomoci pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v 

sektore rybolovu a akvakultúry, ustanovenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/201412 sa 

                                                      
11 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 (EÚ) č. 1407/2013“). 
12 nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaníEurópskej 

únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry v platnom znení.  
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uplatňujú na pomoc poskytnutú v súvislosti s činnosťami v sektore rybolovu a 

akvakultúry za predpokladu, že príjemca pomoci vhodnými prostriedkami, napríklad 

oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, zaručí a poskytovateľ overí, aby 

prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci de minimis 

poskytovanej v súlade s uvedeným nariadením. 

 

Územná pôsobnosť 

6. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje podniku vo forme regionálneho príspevku, ak 

sa oprávnený projekt realizuje v okrese, ktorý je zapísaný do zoznamu najmenej 

rozvinutých okresov podľa § 3 ods. 3 písm. a) a písm. b) bod č. 1  a bod č. 2 zákona o 

podpore NRO a to bez ohľadu na sídlo príjemcu pomoci. 

 

G) Oprávnené projekty 
1. Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú projekty, ktoré sú v súlade so záväzným 

dokumentom a zároveň spĺňajú všeobecné kritérium oprávnenosti. 

2. Všeobecným kritériom oprávnenosti je vytvorenie a udržanie najmenej jedného (1) 

nového pracovného miesta. 

3. Na účely tejto schémy sa novým pracovným miestom rozumie zvýšenie počtu 

pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v podniku s priemerom za posledných 

6 mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť o 

poskytnutie regionálneho príspevku podaná. Do počtu nových pracovných miest sa 

započítavajú osoby zamestnané na pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného 

pracovného času, ako aj osoby, ktorých pracovný čas trval v rozsahu najmenej 

štvrtinového ustanoveného týždenného pracovného času, pričom takéto pracovné miesto 

sa počíta v podiele 1/4-iny vytvoreného nového pracovného miesta. Pracovné miesta, 

ktoré zanikli počas obdobia 6 mesiacov, sa odpočítajú od počtu pracovných miest 

vytvorených počas toho istého obdobia. 

4. V prípade skončenia pracovného pomeru zamestnanca je príjemca pomoci povinný 

obsadiť toto pracovné miesto v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa skončenia 

pracovného pomeru zamestnanca. Doba udržania pracovného miesta sa predlžuje o dobu, 

počas ktorej toto miesto nebolo obsadené. Pracovné miesta vytvorené a obsadené pred 

podaním uvedenej žiadosti sa nepovažujú za pracovné miesta vytvorené v priamej 

súvislosti s oprávneným projektom. 

5. Príjemca pomoci je povinný vytvoriť a udržať nové pracovné miesto najmenej jeden rok 

odo dňa jeho prvého vytvorenia a obsadenia v priebehu dvoch rokov odo dňa jeho 

vytvorenia a obsadenia. 

H) Oprávnené výdavky 
1. Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené výlučne na oprávnené projekty. Na 

účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní 

alebo iných poplatkov. Výdavky v súvislosti s realizáciou oprávnených projektov sú 

určené v rozpočte projektu. 

 

2. Oprávnené výdavky musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi: 

a) hospodárnosti13, 

                                                      
13 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole a audite. 
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b) efektívnosti14, 

c) účinnosti15, 

d) účelnosti16. 

 

3. Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené od 1. januára rozpočtového roka, na 

ktorý bola podaná žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. 

 

4. Oprávnené výdavky vzťahujúce sa na oprávnený projekt, na ktorý sa poskytuje pomoc 

vo forme regionálneho príspevku, sú najmä: 

 

Bežné výdavky 

a) osobné výdavky: výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné 

miesta vytvorené v súvislosti s oprávneným projektom vrátane povinných odvodov, 

b) obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania technológií, vrátane 

obstarania obslužného softvéru na technológie obstarané v rámci projektu; 

oprávneným výdavkom na účely obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného 

majetku je obstarávacia cena, najviac 2 400 EUR a nižšia a prevádzkovo-technické 

funkcie kratšie alebo dlhšie ako jeden rok, a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 

realizácie projektu, 

c) výdavky na vzdelávanie, 

d) výdavky na nájom, 

e) výdavky na služby, 

f) výdavky na opravu a údržbu dlhodobého hmotného majetku, 

g) výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných 

vecí definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná 

cena je najviac 1 700 EUR a nižšia a prevádzkovo-technické funkcie kratšie alebo 

dlhšie ako jeden rok, a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie realizácie projektu. 

 
Kapitálové výdavky 

a) výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, 

b) výdavky na nákup dopravných prostriedkov len v prípade, ak žiadateľ nevykonáva 

cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa článku 3 ods. 2 a 3 

nariadenia (EÚ) č. 1407/2013, 

c) výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, 

d) výdavky na realizáciu stavieb, 

e) výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu dlhodobého hmotného majetku, 

f) iné oprávnené kapitálové výdavky (napríklad výdavky na obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku na účely využívania technológií, vrátane obstarania obslužného 

softvéru na technológie obstarané v rámci projektu; ktoré majú samostatné technicko-

ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400 EUR a prevádzkovo-

technické funkcie dlhšie ako jeden rok). 
 

5. Neoprávneným výdavkom je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ak je žiadateľ 

zdaniteľnou osobou pre účely DPH a iné výdavky uvedené vo výzve na predkladanie 

žiadosti. 

 

                                                      
14 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole a audite. 
15 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole a audite. 
16 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole a audite. 
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I) Forma pomoci 
1. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje priamou formou podľa § 6 ods. 1 zákona o štátnej 

pomoci, a to poskytnutím regionálneho príspevku podľa zákona o podpore NRO. 

 

2. Regionálny príspevok sa poskytuje na základe splnenia podmienok tejto schémy a za 

podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku. Vzor 

zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku je dostupný na webovom sídle 

http:\\nro.vicepremier.gov.sk alebo http:\\www.mirri.gov.sk. 
 

J) Výška pomoci a intenzita pomoci 
1. V rámci schémy sa poskytuje pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať 

ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná 

pomoc“) v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia de minimis. Všetky číselné údaje sú 

uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo ďalších poplatkov. 

 

2. Celková výška pomoci jedinému podniku17 nesmie spolu s navrhovanou pomocou 

presiahnuť 20 000 EUR v priebehu obdobia prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch 

predchádzajúcich fiškálnych rokov. Kumulatívna výška pomoci de minimis, ktorú 

Slovenská republika poskytuje podnikom pôsobiacim v prvovýrobe poľnohospodárskych 

výrobkov v období troch fiškálnych rokov, nesmie spolu s navrhovanou pomocou 

presiahnuť vnútroštátnu hornú hranicu stanovenú v prílohe I nariadenia de minimis, t. j. 

29 947 167 EUR. 

 
3. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného 

obdobia príjemcu pomoci. Podľa zákona o účtovníctve je to kalendárny rok alebo 

hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa. 

 
4. Stropy uvedené v ods. 2 tohto článku sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci alebo 

sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc, ktorú poskytuje členský štát, 

financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ. 

 
5. Ak by sa poskytnutím novej pomoci presiahol príslušný strop stanovený v ods. 2 tohto 

článku, na nijakú časť takejto novej pomoci sa táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú časť, 

ktorá strop nepresiahla. 

 

6. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá jednému príjemcovi pomoci podľa tejto schémy 

je 100 % z celkových oprávnených výdavkov za predpokladu dodržania stropov 

uvedených v ods. 2 tohto článku. Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej 

pomoci z celkových oprávnených výdavkov. Rozdiel medzi celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu a výškou poskytnutej pomoci je financovaný príjemcom pomoci 

z prostriedkov, ktoré nie sú štátnou ani minimálnou pomocou. 

 

K) Podmienky poskytnutia pomoci 
1. Pomoc môže poskytovateľ poskytnúť príjemcovi pomoci na základe žiadosti o 

poskytnutie regionálneho príspevku, pričom musia byť splnené všetky podmienky 

uvedené v schéme: 

a) predloží prehľad a úplné informácie o každej minimálnej pomoci prijatej počas 

predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a 

to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém minimálnej pomoci. 

                                                      
17 V zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis. 

http://nro.vicepremier.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
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b) predloží vyhlásenie, že podnik nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za 

jediný podnik v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis. Ak podnik patrí do 

skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik, predloží prehľad o poskytnutej 
minimálnej pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s ním 

tvoria jediný podnik; 

c) predloží vyhlásenie, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie štátnej pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola poskytnutá štátna 

pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom; 

d) predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o poskytnutie regionálneho 

príspevku nežiada o poskytnutie inej minimálnej pomoci u iného poskytovateľa alebo 

aj u toho istého poskytovateľa; a ak áno, bude o tejto skutočnosti informovať 

poskytovateľa pomoci poskytovanej podľa tejto schémy, vrátane zmeny, ak by takúto 

žiadosť predložil inému poskytovateľovi minimálnej pomoci v čase posudzovania 

žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa tejto schémy. 

2.  Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím pomoci podľa tejto schémy overiť: 

 

a) v Centrálnom registri v súlade s § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, že celkový objem 

minimálnej pomoci poskytnutý jedinému podniku spolu s navrhovanou minimálnou 

pomocou podľa tejto schémy neprekročí maximálnu výšku pomoci stanovenú v článku 

J, ods. 2 tejto schémy počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj 

predchádzajúce dva fiškálne roky, t. j. 20 000 eur, zároveň overí,  že sa dodržiavajú 

pravidlá kumulácie podľa článku L tejto schémy; 

b) v Centrálnom registri v súlade s § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, že kumulatívna 

výška pomoci de minimis, poskytnutá podnikom pôsobiacim v prvovýrobe 

poľnohospodárskych výrobkov v období troch fiškálnych rokov spolu s navrhovanou 

pomocou podľa tejto schémy, nepresiahne vnútroštátnu hornú hranicu stanovenú 

v článku J tejto schémy t. j. 29 947 167 eur; 

c) v príslušných databázach splnenie podmienok uvedených v článku E ods. 6 tejto 

schémy. 

 

3. Príjemca pomoci, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 7 alebo § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní je povinný postupovať v zmysle tohto zákona. 

 

4. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok. 

 
5. Príspevok sa poskytuje na základe písomne uzavretej zmluvy o poskytnutí regionálneho 

príspevku. 

 

L) Kumulácia pomoci 
1. Pomoc sa môže poskytovať len vtedy, ak je preukázané, že pomoc, ktorú dostane žiadateľ 

podľa tejto schémy spolu s inou pomocou prijatou v prebiehajúcom fiškálnom roku a s 

doteraz poskytnutou pomocou počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov (vrátane 

všetkých členov skupiny podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa 

článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis) neprekročí maximálnu výšku pomoci uvedenú v 

článku J ods. 2 tejto schémy a taktiež vnútroštátnu hornú hranicu stanovenú pre Slovenskú 

republiku uvedenú v článku J ods. 2 tejto schémy. 

 

2. Minimálna pomoc sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým 

oprávneným výdavkom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového 

financovania, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci 

alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých 

prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou. 

Minimálna pomoc, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené výdavky, ani sa k nim 
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nedá priradiť, možno kumulovať s inou štátnou pomocou poskytnutou na základe 

nariadenia o skupinovej výnimke alebo rozhodnutia prijatých Komisiou. 
 

3. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci18. 

 

4. Ak príjemca pomoci pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň 

pôsobí v jednom alebo vo viacerých zo sektorov, alebo vykonáva činnosti, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pomoc poskytnutá na činnosti v sektore 

poľnohospodárskej výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou 

poskytnutou v sektoroch alebo na činnosti podliehajúce uvedenému nariadeniu až do 

výšky príslušného stropu stanoveného v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 za 

predpokladu, že zabezpečí prostredníctvom oddelenej účtovnej evidencie oddelenie 

činností a rozlíšenie nákladov alebo výdavkov a výnosov alebo príjmov tak, aby 
prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola podporovaná z pomoci poskytovanej v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 1407/2013. 

 

5. Ak príjemca pomoci pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v 

sektore rybolovu a akvakultúry, pomoc poskytnutá na činnosti v sektore 

poľnohospodárskej výroby v súlade s týmto nariadením sa môže kumulovať s pomocou 

poskytnutou na činnosti v sektore rybolovu a akvakultúry v súlade s nariadením (ES) č. 

717/2014 až do výšky 30 000 eur za predpokladu, že zabezpečí prostredníctvom 

oddelenej účtovnej evidencie oddelenie činností a rozlíšenie nákladov alebo výdavkov a 

výnosov alebo príjmov tak, aby prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov nebola 

podporovaná z pomoci poskytovanej v súlade s nariadením (ES) č. 717/2014 . 

 

6. Pomoc podľa nariadenia de minimis sa môže kumulovať s pomocou podľa nariadenia č. 

360/201219, maximálne do výšky 500 000 eur za prebiehajúci a dva predchádzajúce 

fiškálne roky. 

 

M) Mechanizmus poskytovania pomoci 
 

1. Poskytovanie regionálneho príspevku upravuje § 8 zákona o podpore NRO. 

 

2. Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „OÚ NRO“) požiada 

poskytovateľa  o informáciu o výške disponibilných finančných prostriedkov pre výzvu 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v príslušnom najmenej 

rozvinutom okrese (ďalej len „výzva o RP“). 

 

3. OÚ NRO vypracuje návrh výzvy o RP v súlade s aktivitami uvedenými v  záväznom 

dokumente a v spolupráci s Riadiacim výborom alebo spoločným riadiacim výborom 

najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „riadiaci výbor“)20. OÚ NRO vo výzve o RP 

uvedie aj údaj o výške disponibilných prostriedkov. 

 

4. OÚ NRO vyhlási výzvu o RP jej zverejnením na webovom sídle OÚ NRO podľa § 3 ods. 

4 písm. f) zákona o podpore NRO. 

 

5. Žiadateľ predloží žiadosť o regionálny príspevok (ďalej len „ŽoRP“) spôsobom 

                                                      
18 So zohľadnením definície jediného podniku v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia de minimis. 
19 NARIADENIE 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 
20 § 5 zákona o podpore NRO. 



12  

uvedeným vo výzve o RP na OÚ NRO podľa § 3 ods. 4 písm. g) zákona o podpore NRO. 

 

6. V prípade nesplnenia podmienok uvedených vo výzve o RP na odstránenie nedostatkov 

alebo márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov ŽoRP, OÚ NRO vyradí ŽoRP 

a bez zbytočných prieťahov informuje žiadateľa. 

 

7. ŽoRP, ktoré sú formálne správne a v súlade s touto schémou, OÚ NRO postúpi na 

rokovanie riadiaceho výboru. 

 

8. Každý člen riadiaceho výboru hodnotí jednotlivé ŽoRP v rozmedzí 0 – 100 bodov, 

pričom každé kritérium hodnotí podľa bodového rozpätia uvedeného v hodnotiacom 

hárku, ktorý tvorí prílohu výzvy o RP. Každý člen riadiaceho výboru vypracuje 

zdôvodnenie svojho hodnotenia a odporúčania, resp. návrhy zmien hodnotenej žiadosti. 

Následne OÚ NRO uvedie výsledné bodové hodnotenie žiadosti ako aritmetický priemer 

bodov pridelených každým členom riadiaceho výboru k danej žiadosti a stanoví poradie 

žiadostí na základe bodového hodnotenia. 

 

9. OÚ NRO predloží zoznam ŽoRP s bodovým hodnotením a zdôvodnením hodnotenia 

predsedovi riadiaceho výboru. Riadiaci výbor prerokuje predložený zoznam ŽoRP 

s bodovým hodnotením v súlade so Štatútom a rokovacím poriadkom príslušného 

najmenej rozvinutého okresu.21 Riadiaci výbor predloží na schválenie iba tie ŽoRP, ktoré 

získali v hodnotiacom procese najvyšší počet bodov, najmenej však 70 bodov a to do 

výšky finančných prostriedkov disponibilných pre výzvu o RP. V odôvodnených 

prípadoch môže riadiaci výbor podporiť aj také ŽoRP, ktoré v hodnotiacom procese 

získali menej ako 70 bodov. Písomné odôvodnenie takýchto ŽoRP je súčasťou zápisnice 

z rokovania riadiaceho výboru a obsahuje (okrem iného aj) zdôvodnenie rozhodnutia 

podporiť projekt, ktorý získal v hodnotiacom procese menej ako 70 bodov, pričom 

riadiaci výbor uvedie v zápisnici konkrétne dôvody na poskytnutie podpory. V prípade 

rovnosti pridelených bodov riadiaci výbor podporí takú žiadosť, ktorá vytvorí viac 

pracovných miest a ak by pri žiadostiach s rovnakým počtom pridelených bodov bol 

vytvorený rovnaký počet pracovných miest, riadiaci výbor podporí žiadosť, ktorá bude 

mať nižšiu výšku požiadavky o regionálny príspevok na jedno vytvorené pracovné 

miesto. 

 

10. OÚ NRO po prerokovaní ŽoRP riadiacim výborom predloží vyhodnotenie ŽoRP 

poskytovateľovi na schválenie vo forme zoznamu projektov.  

 

11. Ak doručený zoznam projektov poskytovateľ neschváli, poskytovateľ vráti zoznam 

projektov na opätovné prerokovanie riadiacemu výboru. Riadiaci výbor opätovne 

prerokuje zoznam projektov a následne, po schválení riadiacim výborom zoznam 

projektov doručí poskytovateľovi. 

 

12. Ak ŽoRP splní všetky podmienky poskytnutia regionálneho príspevku určené v tejto 

schéme a za podmienky, že je v súlade so záväzným dokumentom a je dostatočná alokácia 

na financovanie projektu, poskytovateľ zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí 

regionálneho príspevku. 

 

13. Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí regionálneho 

príspevku, v ktorej bude dohodnutý spôsob a podmienky jeho poskytnutia. Zmluva o 

poskytnutí regionálneho príspevku nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

                                                      
21 § 5 ods. 6 zákona o podpore NRO. 
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poskytnutí regionálneho príspevku sa pomoc považuje za poskytnutú. 

 

14. Poskytovateľ na webovom sídle http:\\nro.vicepremier.gov.sk alebo 

http:\\www.mirri.gov.sk zverejní zoznam príjemcov regionálneho príspevku. 

 

15. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 

5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 
N) Rozpočet 

Indikatívna výška rozpočtu tejto schémy po dobu jej uplatňovania je celkom 6 000 000 EUR. 

Indikatívny ročný objem finančných prostriedkov určených na realizáciu schémy je 

stanovený nasledovne: 

a) v roku 2019  373 753 EUR, 

b) v roku 2020  884 753  EUR, 

c) v roku 2021  570 747  EUR, 

d) v roku 2022  570 747  EUR, 

e) v roku 2023  740 568 EUR, 

f) v roku 2024  740 568 EUR,  

g) v roku 2025  623 591 EUR,  

h) v roku 2026  850 000 EUR,  

i) v roku 2027  645 273 EUR.  

 

O) Transparentnosť a monitorovanie 
1. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme a 

dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci a intenzity pomoci podľa článku J tejto 

schémy. 

 

2. Poskytovateľ je podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci pred poskytnutím pomoci 

povinný overiť v Centrálnom registri, či poskytnutím pomoci podľa tejto schémy nedôjde 

k prekročeniu maximálnej výšky minimálnej pomoci poskytovanej jedinému podniku v 

období troch fiškálnych rokov uvedenej v článku J ods. 2 tejto schémy. Kumulatívna 

výška pomoci de minimis, ktorú Slovenská republika poskytuje podnikom pôsobiacim v 

prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov v období troch fiškálnych rokov, nesmie 

spolu s navrhovanou pomocou podľa tejto schémy presiahnuť vnútroštátnu hornú hranicu 

stanovenú v článku J ods. 2 tejto schémy. Poskytovateľ splnenie tejto podmienky rovnako 

overí v Centrálnom registri. 

 

3. Poskytovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy zabezpečí zverejnenie a 

dostupnosť schémy na webovom sídle http:\\nro.vicepremier.gov.sk alebo 

http://www.mirri.gov.sk v trvaní najmenej počas obdobia jej účinnosti. 

 

4. Transparentnosť schémy a zabezpečenie zverejnenia všetkých uzatvorených zmlúv o 

poskytnutí regionálneho príspevku realizuje poskytovateľ podľa § 5a zákona o slobode 

informácií. 

 

5. Poskytovateľ v súlade s § 13 ods. 1, 2 a 5 zákona o štátnej pomoci je povinný 

zaznamenávať v Centrálnom registri prostredníctvom elektronického formulára do 

piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci údaje o príjemcovi pomoci a 

poskytnutej pomoci podľa tejto schémy. 

 

6. Poskytovateľ v súlade s čl. M)  bodom 12 tejto schémy písomne informuje žiadateľa o 

http://nro.vicepremier.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
http://nro.vicepremier.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
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predpokladanej výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide 

o minimálnu pomoc, pričom v písomnom oznámení uvedie celý názov nariadenia de 

minimis, odkaz na nariadenie de minimis a údaje o jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

EÚ. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak je to uvedené v zmluve o poskytnutí 

regionálneho príspevku. 

 

7. Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas desiatich 

fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy počas 

desiatich fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v 

rámci schémy. 

 

P) Kontrola a audit 
1. Pomoc, a to aj každá jej časť, je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Na vykonanie finančnej kontroly použitia poskytnutých 

finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny, sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky22 a Európskej únie. 

 

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, 

c) Ministerstvo financií SR, 

d) Úrad vládneho auditu, 

e) Protimonopolný úrad SR, 

f) kontrolné orgány EÚ, 

g) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

3. Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2 zákona o štátnej 

pomoci oprávnený u poskytovateľa minimálnej pomoci vykonať kontrolu poskytnutia 

tejto pomoci. Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné 

skutočnosti u príjemcu minimálnej pomoci. Príjemca minimálnej pomoci je povinný 

umožniť koordinátorovi pomoci vykonať kontrolu. 

 

4. Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním. Pri výkone 

dohľadu nad verejným obstarávaním u príjemcu pomoci, na ktorého sa vzťahujú 

ustanovenia § 7 alebo § 8 zákona o verejnom obstarávaní, sa postupuje podľa tohto 

zákona. 

 

5. Poskytovateľ kontroluje dodržanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj 

ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelnosť poskytnutej 

pomoci. Poskytovateľ pomoci kontroluje predovšetkým hospodárnosť, efektívnosť, 

účinnosť a účelnosť použitia poskytnutej minimálnej pomoci a dodržanie podmienok 

zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a schémy. Za týmto účelom je poskytovateľ 

pomoci oprávnený vykonať finančnú kontrolu na mieste u príjemcu pomoci. 

 

6. Príjemca pomoci je povinný umožniť oprávneným osobám v zmysle príslušných 

právnych predpisov Slovenskej republiky vykonanie finančnej kontroly/auditu použitia 

pomoci, oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržania podmienok poskytnutia 

                                                      
22 Napr.: Zákon o finančnej kontrole a audite, Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, zákon o štátnej pomoci. 
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pomoci. 

 

7. Príjemca pomoci vytvorí zamestnancom subjektov vykonávajúcim kontrolu primerané 

podmienky na riadne a včasné vykonanie finančnej kontroly/auditu a poskytne im 

potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie 

projektu. 

 

8. Príjemca pomoci zabezpečí prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít projektu 

a zdrží sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu finančnej 

kontroly/auditu. 

 

9. Príjemca pomoci prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 

uvedených v správe o výkone finančnej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami 

oprávnenými na výkon finančnej kontroly/auditu. Príjemca pomoci je povinný zaslať 

osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly/auditu písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež 

o odstránení príčin ich vzniku. 

 

Q) Platnosť a účinnosť schémy 
1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. 

Poskytovateľ pomoci zabezpečí uverejnenie schémy v Obchodnom vestníku a na svojom 

webovom sídle do desiatich pracovných dní od jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. 

 

2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom 

platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom zverejnenia schémy v znení dodatku 

v Obchodnom vestníku. 

 

3. Zmeny v európskej legislatíve uvedenej v článku B tejto schémy alebo v akejkoľvek s 

ňou súvisiacej legislatíve, týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do 

schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

4. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2027. Zmluva o poskytnutí 

regionálneho príspevku musí byť uzatvorená a musí nadobudnúť účinnosť najneskôr do 

31. decembra 2027. 
 

R) Príloha 
1. Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie minimálnej pomoci podľa Schémy minimálnej 

pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej 

prvovýroby (schéma pomoci de minimis) DM – 7/2019 v znení dodatkov č. 1 a 2. 

2. Príloha I k Zmluve o fungovaní EÚ. 



 
   

1 
 

Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie minimálnej pomoci  
podľa Schémy minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby (schéma pomoci de minimis) DM – 7/2019 v znení dodatkov č. 1 a 2 
 

 
Žiadateľ: 
 

Názov / obchodné meno / 
meno a priezvisko 

 

Sídlo / Adresa  

IČO  

Štatistická klasifikácia 
ekonomickej činnosti (SK NACE 
Rev. 2) – kód aj s pomenovaním 
činnosti 

napr. A.01 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby 
s tým súvisiace 

Veľkosť podniku v čase podania 
žiadosti1 

  veľký podnik 
  MSP 

        mikropodnik 
        malý podnik 
        stredný podnik 
 

 
 
1. Žiadateľ vyhlasuje, že ako účtovné obdobie (fiškálny rok)2 používa 

 
  kalendárny rok, 
  hospodársky rok (začiatok ……………………., koniec ……………………). 

 
V prípade, že v priebehu predchádzajúcich dvoch účtovných období prišlo k zmene z kalendárneho roka na 
hospodársky alebo opačne, uveďte túto skutočnosť vypísaním účtovných období, ktoré boli použité (napr. 
1.4.2015 – 31.3.2016; 1.4.2016 – 31.12.2016): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Žiadateľ vyhlasuje, že v prebiehajúcom fiškálnom roku (rok n3) a v dvoch predchádzajúcich fiškálnych 

rokoch 
 

 mu nebola poskytnutá minimálna pomoc, 
 mu bola poskytnutá nasledovná minimálna pomoc: 

 
Tabuľka č. 1 

 Názov / 
obchodné 

meno / 
meno a 

priezvisko, 
sídlo, IČO 

Dátum 
poskytnutia 

pomoci4 

Cieľ 
pomoci 

Poskytovateľ 
pomoci 

Opatrenie, na 
základe 

ktorého bola 
pomoc 

poskytnutá5 

Výška poskytnutej 
minimálnej pomoci 

v eurách počas 
prebiehajúceho  a 

predchádzajúcich dvoch 
fiškálnych rokov  

rok n3 rok  
n-13 

rok  
n-23 

        

        

3. Podniky6, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik7 

                                                 
1 Príloha č. 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. 
2 § 3 ods. 3 – 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
3 Doplniť konkrétny rok 
4 Deň, keď nadobudol účinok právny úkon, na základe ktorého sa pomoc poskytla príjemcovi (napr. deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie; 

deň podpísania úverovej zmluvy), a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci podniku. 
5 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. 

Nariadenie 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. 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 
rybolovu a akvakultúry. 
Nariadenie 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. 

6 Za podnik sa považuje akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. 
7 Bližšie informácie o jedinom podniku nájdete v Metodickom usmernení koordinátora štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015 JEDINÝ PODNIK, dostupnom 

na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/08/Jediny-podnik.pdf 
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„Jediný podnik“ zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť8, medzi ktorými je 
aspoň jeden z týchto vzťahov:  
 
a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo 

spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 
b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov 

správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť; 
c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný 

subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim 
hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo 
stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu 
vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi 
daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv 
akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

 
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) 
predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich 
hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

 
Žiadateľ vyhlasuje, že vo vyššie uvedenom zmysle 

 
 netvorí  s iným podnikom jediný podnik, 
 tvorí jediný podnik s nasledujúcimi podnikom/ podnikmi: 

 
Tabuľka č. 2 

Názov / obchodné meno / 
meno a priezvisko 

 
Sídlo / adresa IČO 

   

   

   

 
Poniku/-om uvedenému/-ým v tabuľke č. 2: 
 

 nebola poskytnutá minimálna pomoc, 
 bola poskytnutá minimálna pomoc: 

 
 
Tabuľka č. 3 

Názov / 
obchodné 

meno / 
meno a 

priezvisko, 
sídlo, IČO 

Dátum 
poskytnutia 

pomoci4 

Cieľ 
pomoci 

Poskytovateľ 
pomoci 

Opatrenie, na 
základe 

ktorého bola 
pomoc 

poskytnutá5 

Výška poskytnutej 
minimálnej pomoci 

v eurách počas 
prebiehajúceho  a 

predchádzajúcich dvoch 
fiškálnych rokov  

rok n3 rok  
n-13 

rok  
n-23 

        

        

 
4. Žiadateľ vyhlasuje, že v prebiehajúcom a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokoch: 
 

  nevznikol splynutím podnikov alebo zlúčením podniku, 
  vznikol splynutím9 podnikov uvedených v tabuľke č. 4, 
  zlúčením9 prevzal imanie podniku/-ov uvedených v tabuľke č. 4: 

 
Tabuľka č. 4 

Obchodné meno podniku Sídlo IČO 

   

                                                 
8 Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. 
9 § 69 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
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Podniku/-om uvedenému/-ým v tabuľke č. 4: 

 
  nebola poskytnutá minimálna pomoc, 
  bola poskytnutá minimálna pomoc:  

 
Tabuľka č. 5 

Názov / 
obchodné 

meno / 
meno a 

priezvisko, 
sídlo, IČO 

Dátum 
poskytnutia 

pomoci4 

Cieľ 
pomoci 

Poskytovateľ 
pomoci 

Opatrenie, na 
základe 

ktorého bola 
pomoc 

poskytnutá5 

Výška poskytnutej 
minimálnej pomoci 

v eurách počas 
prebiehajúcom  a 

predchádzajúcich dvoch 
fiškálnych rokov  

rok 13 rok  
n-13 

rok  
n-23 

        

        

        

 
 

5. Žiadateľ vyhlasuje, že v prebiehajúcom a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokoch: 
 

  nevznikol rozdelením10 podniku, 
  vznikol rozdelením nižšie uvedeného podniku: 

 
Tabuľka č. 6 

Obchodné meno podniku Sídlo IČO 

   

   

 
a prevzal jeho činnosti, na ktoré bola v minulosti minimálna pomoc použitá11. Podniku (žiadateľovi) bola 
v sledovanom období poskytnutá pomoc: 
 
Tabuľka č. 7 

Dátum  
poskytnutia  

pomoci4 
Poskytovateľ 

Výška poskytnutej 
pomoci 

   

   

   

 
6. V prípade pomoci poskytovanej vo forme úverov a/alebo záruk žiadateľ vyhlasuje, že: 

 
  nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania ani nespĺňa kritériá domácich právnych predpisov 
na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov, 

  je predmetom kolektívneho konkurzného konania a spĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby 
sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov, 

  jeho rating je porovnateľný s úverovým ratingom aspoň B- (v prípade veľkých podnikov), 
  jeho rating nie je porovnateľný s úverovým ratingom aspoň B- (v prípade veľkých podnikov). 

 
Žiadateľ vyhlasuje, že žiadny z podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik: 

 
  nie je predmetom kolektívneho konkurzného konania ani  nespĺňajú kritériá domácich právnych predpisov 
na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov, 

  je predmetom kolektívneho konkurzného konania a spĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby 
sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov, 

  jeho rating je porovnateľný s úverovým ratingom aspoň B- (v prípade veľkých podnikov), 
  jeho rating nie je porovnateľný s úverovým ratingom aspoň B- (v prípade veľkých podnikov). 

 
 

                                                 
10 § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
11 Pokiaľ by na základe prevzatých činností nebolo možné skôr poskytnutú minimálnu pomoc rozdeliť, rozdelí sa pomoc pomerným spôsobom na základe 

účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov k dátumu účinnosti rozdelenia (v súlade s  čl. 3 ods. 9 nariadení1407/2013, 1408/2013 a 717/2014). 
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7. Žiadateľ vyhlasuje, že:  
 

   nie je  voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým 
bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

  je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na  základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým 
bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

  nie je  voči žiadnemu z podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik, nárokované vrátenie pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú 
a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

  je voči niektorému z podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik, nárokované vrátenie pomoci na  základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú 
a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

 
 
8. Žiadateľ vyhlasuje, že:12 
 

a) pôsobí/nepôsobí v sektore prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov13 a zároveň: 
 

i. pomoc bude/nebude stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov uvedených na trh, 
 

ii. pomoc bude/nebude poskytnutá na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských 
štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiaca s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou, 

 
iii. pomoc je/nie je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným; 

 
b) pôsobí/nepôsobí v sektore rybolovu a akvakultúry14 a pomoc bude/nebude poskytnutá v súvislosti 

s touto činnosťou; 
 
c) pôsobí/nepôsobí v jednom alebo vo viacerých zo sektorov alebo vykonáva/nevykonáva iné činnosti, 

ktoré patria do pôsobnosti nariadenia č. 1407/2013 a pomoc bude/nebude poskytnutá v súvislosti s touto 
činnosťou. 

 
 
Ak žiadateľ pôsobí okrem prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov aj v niektorom z odvetví uvedených 
v písm. b) a c), vyhlasuje, že v prípade ak mu bude poskytnutá minimálna pomoc na poľnohospodársku 
prvovýrobu:  
 

  má zabezpečené oddelené sledovanie činností / nákladov (napr. analytická evidencia), 
  nemá zabezpečené oddelené sledovanie činností / nákladov (napr. analytická evidencia). 

 
 

9. Žiadateľ vyhlasuje, že v čase podania žiadania: 
 

 nežiada o inú minimálnu pomoc od iného, resp. toho istého poskytovateľa minimálnej pomoci, 
 žiada o inú minimálnu pomoc od iného, resp. toho istého poskytovateľa minimálnej pomoci: 

 
Tabuľka č. 8: 

Poskytovateľ minimálnej 
pomoci 

Výška minimálnej pomoci Dátum podania žiadosti 

   

   

   

 
 

 
10. Žiadateľ nižšie svojím podpisom 
 

a) potvrdzuje, že je informovaný o tom, že je potrebné, aby boli vyplnené všetky body vyhlásenia; 
 

                                                 
12 Nehodiace sa prečiarknite. 
13 Poľnohospodárske výrobky sú výrobky vymenované v prílohe 1 k Zmluvy o fungovaní EÚ s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie 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. 

14 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 
rybolovu a akvakultúry. 
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b) potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne; 
 

c) sa zaväzuje k tomu, že v prípade zmeny údajov uvedených v tejto žiadosti v priebehu 
administratívneho procesu poskytnutia minimálnej pomoci bude bezodkladne informovať 
poskytovateľa danej pomoci o zmenách, ktoré u neho nastali; 
 

d) súhlasí so spracovaním údajov obsiahnutých v tomto vyhlásení za účelom evidencie minimálnej 
pomoci v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Tento súhlas 
udeľuje koordinátorovi pomoci15 a zároveň poskytovateľovi minimálnej pomoci, pre všetky údaje 
obsiahnuté v tomto vyhlásení, a to po celé obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu.  
 
 

 
 
 
  ..........................................................   .......................................................................... 

 Dátum a miesto                                   Podpis žiadateľa 

  

                                                 
15 Koordinátorom pomoci je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. 
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PRÍLOHA I 

ZOZNAM UVEDENÝ V ČLÁNKU 38 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE 

– 1 – – 2 – 

Číslo v Bruselskej 
nomenklatúre Opis tovarov 

Kapitola 1 Živé zvieratá 

Kapitola 2 Mäso a jedlé mäsové zvyšky 

Kapitola 3 Ryby, kôrovce a mäkkýše 

Kapitola 4 Mliečne produkty; vtáčie vajcia; prírodný med 

Kapitola 5 

05.04 Vnútornosti, močové mechúre a žalúdky zvierat (iných než rýb) celé 
alebo ich časti 

05.15 Živočíšne produkty nešpecifikované alebo nezahrnuté inde; neživé 
zvieratá z kapitoly 1 alebo z kapitoly 3, nevhodné pre ľudskú 
spotrebu 

Kapitola 6 Živé stromy a iné rastliny; cibule, korene a podobné časti rastlín; 
rezané kvety a ozdobné listy 

Kapitola 7 Jedlá zelenina, rastliny, korene a hľuzy 

Kapitola 8 Jedlé ovocie; strúžiky melónov a citrusového ovocia 

Kapitola 9 Káva, čaj a korenie, s výnimkou maté (položka č. 09.03) 

Kapitola 10 Obilie 

Kapitola 11 Produkty mlynov: slad a škrob, glutín, inulín 

Kapitola 12 Olejnaté semená a olejnaté ovocie; zmesové zrná, semená a ovocie, 
priemyslové a liečivé rastliny; slama a krmoviny 

Kapitola 13 

ex 13.03 Pektín 

Kapitola 15 

15.01 Prasačí tuk a iný vyškvarený bravčový tuk; vyškvarený alebo lisovaný 
hydinový tuk 

15.02 Nevyškvarené tuky hovädzieho dobytka, baranie alebo kozie tuky; loj 
(vrátane jemného loja) vyrobený z týchto tukov 

15.03 Stearín bravčového sadla, oleo-stearín a lojový stearín; olej bravčového 
sadla, lojový olej a oleový olej, nie emulzifikovaný alebo zmiešaný 
alebo vyrobený iným spôsobom 

15.04 Tuky a oleje z rýb a z morských cicavcov, rafinované i nerafinované 

15.07 Stužené rastlinné oleje, tekuté alebo tuhé, surové, rafinované alebo 
prečistené
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Číslo v Bruselskej 
nomenklatúre Opis tovarov 

15.12 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované 
i nerafinované, ale nie ďalej spracovávané 

15.13 Margarín, imitácie bravčového sadla a iné vyrobené jedlé tuky 

15.17 Odpady z procesov spracovania tukových látok alebo živočíšnych 
alebo rastlinných voskov 

Kapitola 16 Prípravky z mäsa, z rýb, z kôrovcov a/alebo z mäkkýšov 

Kapitola 17 

17.01 Cukrová repa a trstinový cukor, v tuhom stave 

17.02 Iné cukry; cukrové sirupy; umelý med (zmiešaný i nezmiešaný 
s prírodným medom); karamel 

17.03 Melasa, odfarbená i neodfarbená 

17.05 Cukry, sirupy alebo melasy, ochutené alebo farbené (vrátane vanilko
vého alebo vanilínového cukru) okrem ovocných štiav s pridaným 
cukrom v akomkoľvek pomere 

Kapitola 18 

18.01 Kakaové boby, celé alebo drtené, surové alebo pražené 

18.02 Šupky a odpady kakaových bôbov 

Kapitola 20 Prípravky zo zeleniny, z ovocia alebo z iných častí rastlín 

Kapitola 22 

22.04 Vínny mušt (hroznový mušt), fermentujúci či s fermentáciou zasta
venou inak než prídavkom alkoholu 

22.05 Víno z čerstvého hrozna; vínne mušty s fermentáciou zastavenou 
prídavkom alkoholu 

22.07 Iné fermentované nápoje (napríklad jablkové víno, hruškový mušt 
a medovina) 

ex 22.08 
ex 22.09 

Etylalkohol, denaturovaný alebo nedenaturovaný, s akýmkoľvek alko
holometrickým titrom, získaný z poľnohospodárskych produktov 
uvedených v prílohe I, s výnimkou destilátov, likérov a ostatných 
liehových nápojov, zložených alkoholických prípravkov (tzv. koncen
trovaných výťažkov) na výrobu nápojov 

ex 22.10 Ocot a náhradky octu 

Kapitola 23 Zvyšky a odpady potravinárskeho priemyslu; prípravky krmív pre 
zvieratá 

Kapitola 24 

24.01 Nespracovaný tabak, tabakové odpady
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Číslo v Bruselskej 
nomenklatúre Opis tovarov 

Kapitola 45 

45.01 Prírodný korok, nespracovaný, drtený, granulovaný alebo mletý; odpa
dový korok4 

Kapitola 54 

54.01 Ľan, surový alebo spracovaný ale nespradený, kúdeľová priadza 
a odpady (vrátane cupovaných alebo garnetovaných handier) 

Kapitola 57 

57.01 Pravé konope (Cannabis sativa) surové alebo spracované ale nespradené, 
výčesky (kúdeľ) a odpady pravého konope (vrátane cupovaných alebo 
garnetovaných handier alebo špagátov)
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PRÍLOHA II 

ZÁMORSKÉ KRAJINY A ÚZEMIA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ USTANOVENIA 
ŠTVRTEJ ČASTI ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE 

— Grónsko 

— Nová Kaledónia a závislé územia 

— Francúzska Polynézia 

— Francúzske južné a antarktické územia 

— Ostrovy Wallis a Futuna 

— Saint Pierre a Miquelon 

— Svätý Bartolomej 

— Aruba 

— Holandské Antily: 

— Bonaire 

— Curaçao 

— Saba 

— Sint Eustatius 

— Sint Maarten 

— Anguilla 

— Kajmanie ostrovy 

— Falklandské ostrovy 

— Južná Georgia a Ostrovy Južný Sandwich 

— Montserrat 

— Pitcairn 

— Svätá Helena a závislé územia 

— Britské antarktické územia 

— Britské územia v Indickom oceáne 

— Ostrovy Turks a Caicos 

— Britské Panenské ostrovy 

— Bermudy
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