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Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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). 

Pomoc je poskytovaná formou priamych dotácií určených na úhradu časti nákladov 
na nájomné príslušných podnikov. Pomoc poskytovaná nájomcom je financovaná zo zdrojov 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
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A. Všeobecné informácie 

1. V nadväznosti na šírenie ochorenia COVID-19 a na vyhlásenie mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v Slovenskej republike1 
z 11. marca 2020 slovenské orgány prijali viaceré opatrenia vo forme odporúčaní 
a zákazov pre obyvateľov a podniky, ktorými pozastavili činnosti, ktoré nie sú 
nevyhnutne potrebné, a obmedzili pohyb s cieľom znížiť šírenie vírusu. 

2. Opatrenia prijaté v tomto kontexte majú závažný dosah na fungovanie podnikov 
všetkých druhov, ktoré čelia náhlemu nedostatku, dokonca až nedostupnosti likvidity 
počas tejto krízy. Povinnosť zatvoriť určité prevádzkarne alebo inak obmedziť ich činnosť 
viedla v prípade mnohých podnikov k strate príjmu. Tieto podniky však aj naďalej 
vykazujú časť svojich nákladov. V dôsledku vyššie uvedeného sa tieto podniky môžu 
rýchlo dostať do platobnej neschopnosti, čo sa navyše prenáša aj na ich dodávateľov 
a zamestnancov. Táto situácia môže preto spôsobiť vážne narušenie slovenského 
hospodárstva. 

3. Celkový vplyv pandémie COVID-19 bude okrem iného závisieť od závažnosti šoku, ktorý 
slovenské hospodárstvo utrpí, a od trvania prijatých opatrení nielen na Slovensku, ale aj 
vo zvyšku Európy. Podľa Národnej banky Slovenska2 zaznamenala slovenská ekonomika 
v prvom štvrťroku 2020 medziročný pokles HDP 3,9 %. Podľa ďalšej analýzy3 Národná 
banka Slovenska odhaduje, že pokles HDP by sa v roku 2020 mohol pohybovať v rozpätí 
od 5,8 % do 13,5 %. Miera nezamestnanosti by mala v roku 2020 dosiahnuť úroveň 7 % 
až 8,2 %, čo znamená, že zamestnanosť poklesne o 1,2 % až 2,5 %.  

4. Cieľom tejto schémy je úhrada časti nákladov na nájomné, ktoré podniky musia naďalej 
znášať. Tieto fixné náklady predstavujú pre dotknuté podniky relatívne veľkú zaťaž. 
Poskytnutá pomoc preto pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti podnikov 
a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.  

5. Schéma vychádza z článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
v zmysle výkladu podľa oddielu 2 a oddielu 3.1 Dočasného rámca pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 
v znení neskorších predpisov4. 

  

                                                      
1Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020, Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
OLP/2576/2020 z 12.3.2020: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prev
adzky.pdf. Opatrenie určuje rozsah prevádzkovateľov, ktorí museli nútene pozastaviť alebo obmedziť svoju 
podnikateľskú činnosť.  
2Mesačný bulletin Národnej banky Slovenska za máj 2020: 
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_MesacnyBulletin/2020/protected/mb0520.pdf. 
3Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska za 1. štvrťrok 2020: 
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_TS/200429/P1Q_2020_aktualizacia_media.pdf. 
4Oznámenie Komisie C(2020) 1863 z 19. marca 2020 o Dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú.v. EÚ C91l, 20.3.2020, str. 1-9) v znení jeho 
prvého dodatku (C(2020) 2215) prijatého 3. apríla 2020 (Ú.v. EÚ C 112l, 4.4.2020, str. 1-9) a druhého dodatku 
(C(2020) 3156) prijatého 8. mája 2020 (Ú.v. EÚ C 164l, 13.5.2020, str. 3-15). 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_MesacnyBulletin/2020/protected/mb0520.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_TS/200429/P1Q_2020_aktualizacia_media.pdf
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B. Právny základ 

6. Zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 202, 7.6.2020, str. 47); 

7. Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (ďalej ako „dočasný rámec“); 

8. 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 ako „zákon o štátnej pomoci“); 

9. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy“); 

10. Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení neskorší predpisov (ďalej ako „zákon o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“). 

 

C. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy 

11. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava  
Tel.: +421 24854 1111  
web: www.mhsr.sk 

 

D. Cieľ pomoci 

12. Cieľom pomoci je poskytnúť oprávneným prijímateľom, ktorí sú definovaní v časti G, 
finančné prostriedky na úhradu časti ich nákladov na nájomné za prevádzkarne, ako sú 
definované v bode 18. písm. a), ak užívanie prenajatých prevádzkarní bolo obzvlášť 
ovplyvnené opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány verejného zdravotníctva, 
zriaďovatelia škôl a školských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky (ďalej ako „príslušné orgány“) 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, a ktorými uložili povinnosť zatvoriť určité 
prevádzkarne, prerušiť vyučovanie na školách a v školských zariadeniach, vylúčiť 
prítomnosť verejnosti v určitých prevádzkarňach alebo bola obmedzená sloboda pohybu 
a pobytu zákazom vychádzania. 

 

E. Rozpočet a trvanie schémy 

13. Odhadovaný rozpočet schémy pomoci je 100 000 000 EUR. 

14. Opatrenie bude financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

http://www.mhsr.sk/
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15. Pomoc na základe tejto schémy možno poskytnúť od jej schválenia najneskôr do  30. 
júna 2021. Pomoc je však možné vyplatiť do 31. decembra 2021. 

F. Sektorový a regionálny rozsah 

16. Schéma sa vzťahuje na všetky sektory s výnimkou finančného sektora.  

17. Táto schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky. 

 

G. Prijímatelia pomoci 

18. Prijímateľmi pomoci sú všetky podniky bez ohľadu na ich veľkosť, ktoré 

a) si na základe nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy uzavretej podľa právneho 
poriadku iného štátu (ďalej ako „nájomná zmluva“) prenajímajú (i) priestory alebo 
časť priestorov, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako 
na bývanie (vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov) 
a používajú ich na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb konečným 
spotrebiteľom, a/alebo (ii) trhové miesto (ďalej spoločne ako „prevádzkareň“);  

b) uzavreli nájomnú zmluvu s právom užívať prevádzkareň najneskôr 
od 1. augusta 2020; 

c) boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti 
s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť zatvoriť 
svoje prevádzkarne, prerušiť vyučovanie na školách a v školských zariadeniach, 
vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkarňach alebo bola obmedzená 
sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. 

19. Prijímatelia musia spĺňať nasledovné podmienky:  

a) nemajú povinnosť vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom5, 

b) k 31. decembru 2019 neboli podnikom v ťažkostiach6 s výnimkou ustanovenou 
v dočasnom rámci v znení platnom v čase poskytnutia pomoci,  

c) majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom7, 
d) nie je voči nim vedené konkurzné konanie, nie sú v konkurze alebo 

v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku8, 

e) nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia9, 

                                                      
5Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti 
Spolkovej republike Nemecko, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90. 
6V zmysle definície v článku 2 ods. 18 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, Ú.v. EÚ L 187 z 26.6.2014, 
str. 1, v znení neskorších predpisov.  
7Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
8Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
9Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
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f) neporušili v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu10,11, 

g) nemajú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 
poisťovňa voči nim neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 
predpisov12, 

h) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie13, 
i) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov Európskej únie14, 
j) v žiadosti označia konečných užívateľov výhod 15, ak výška pomoci podľa schémy 

prevyšuje 100 000 EUR na žiadosť, 
k) sú poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým sa neposkytuje 

úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 

pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto schémy sa podmienky uvedené 
v tomto bode v písm. c) a v písm. e) až g) považujú za splnené16. Na účely posúdenia 
žiadosti v rámci tejto schémy sa splnenie podmienok uvedených v bodoch d), h) a i) 
preukazuje vyhlásením o splnení podmienok17. 

20. Na účely uplatňovania pravidiel štátnej pomoci možno viacero samostatných právnych 
subjektov považovať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Takáto 
hospodárska jednotka sa potom považuje za relevantný podnik. V tomto ohľade Súdny 
dvor považuje za relevantnú existenciu kontrolného podielu a iných funkčných, 
hospodárskych a organických prepojení18. 

21. Podľa odhadu slovenských orgánov počet prijímateľov v rámci schémy presiahne 1 000. 

 

H. Oprávnené náklady a pomoc 

22. Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nájomné za prevádzkareň výlučne počas 
obdobia, kedy bol prijímateľ povinný zatvoriť prevádzkareň, prerušiť vyučovanie 
na školách a v školských zariadeniach alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojej 
prevádzkarni na základe opatrení prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti s krízou 
spôsobenou pandémiou COVID-19 alebo na základe obmedzenia slobody pohybu a 
pobytu zákazom vychádzania.  

                                                      
10Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
11Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
12Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
13Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
14Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
15§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
16Ako je uvedené v § 13c ods. 11 zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky. 
17Ako je uvedené v § 13c ods. 12 zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky. 
18Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora zo 16. septembra 2010, AceaElectrabel Produzione 
SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, ods. 47 až 55; rozsudku Súdneho dvora z 10. januára 2006, 
Cassa di Risparmio di Firenze SpA a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, ods. 112. 
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23. Na účely tejto schémy sa neprihliada na žiadne zmeny nájomnej zmluvy, ku ktorým došlo 
po  31. auguste 2020. 

24. Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa nepovažuje za oprávnený náklad, ak si prijímateľ môže 
uplatniť jej odpočítanie. 

25. Nájomné nezahŕňa žiadne ďalšie záväzky, ako napr. úhrady za plnenia obvykle spojené 
s nájmom. Ak nie je možné oddeliť výšku úhrady za plnenia spojené s nájmom, na účely 
výpočtu celkovej výšky pomoci sa nájomné zníži o 5 %. 

26. Pokiaľ sa nájomné určuje aj podľa obratu, nájomné nesmie obsahovať obratovú zložku.  

27. Celková výška pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podniku na základe tejto schémy, 
nesmie prekročiť sumu 800 000 EUR. Celková výška pomoci podľa tejto schémy nesmie 
prekročiť sumu 120 000 EUR pre podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 
alebo sumu 100 000 EUR pre podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Všetky 
uvedené čísla sú vyjadrené ako hrubá suma, čiže pred odrátaním dane alebo iných 
nákladov. 

28. Ak podniky pôsobia v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov, 
pomoc nemôže byť čiastočne alebo úplne postúpená na prvovýrobcov a nemôže byť 
stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov zakúpených od prvovýrobcov 
alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi. 

29. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, 
je povinný zabezpečiť vhodnými prostriedkami, ako napr. oddelením účtov, aby sa 
pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková 
maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch 
poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, celková maximálna suma by nemala 
prekročiť 120 000 EUR na podnik.  

30. Pomoc sa poskytuje nájomcovi vo forme priameho grantu. Vypláca sa však 
prenajímateľovi. 

 

I. Mechanizmus poskytovania pomoci 

31. Cieľom tejto schémy je podporiť nájomcov, ktorí boli obzvlášť zasiahnutí krízou 
spôsobenou pandémiou COVID-19, ak sa so svojimi prenajímateľmi dohodnú na znížení 
nájomného. 

32. Zľava musí byť dohodnutá medzi nájomcom, ako prijímateľom pomoci, 
a prenajímateľom. Na základe príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej 
na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky môže prenajímateľ 
predložiť žiadosť o pomoc vo výške rovnajúcej sa dohodnutej zľave, v súlade 
s príslušnými stropmi a obmedzeniami stanovenými v častiach H a J. Prenajímateľ 
podáva žiadosť v mene nájomcu a na vlastný účet. 

33. Štát poskytne pomoc do výšky rovnajúcej sa dohodnutej zľave. Maximálna výška pomoci 
je 50 % z nákladov na nájomné v súlade s príslušnými stropmi a obmedzeniami 
stanovenými v častiach H a J.  

34. Nájomca má právo uhrádzať prenajímateľovi zostávajúcu časť nákladov na nájomné 
(znížených o zľavu a poskytnutú pomoc) v 48 rovnakých mesačných splátkach, ktoré sú 
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splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila 
mimoriadna situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, najneskôr však od 1. 
apríla 2021. Uvedené platí v prípade, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na inej 
lehote splatnosti.  

Počas obdobia splácania zostávajúcej časti nákladov na nájomné prenajímateľ alebo 
jeho právny nástupca nie je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo 
jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020. 

35. Ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodli na zľave, nájomca má právo uhrádzať 
prenajímateľovi náklady na nájomné vo výške rovnajúcej sa oprávneným nákladom, ako 
sú definované v bode 22., v 48 rovnakých mesačných splátkach, ktoré sú splatné vždy 
k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia 
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021. Uvedené 
platí v prípade, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na inej lehote splatnosti. 

Počas obdobia splácania zostávajúcej časti nákladov na nájomné prenajímateľ alebo 
jeho právny nástupca nie je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo 
jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020. 

36. Pomoc bude poskytnutá najneskôr 30. júna 2021. V prípade poskytnutia pomoci na 
základe tejto schémy Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zašle prijímateľovi 
a prenajímateľovi oznámenie o schválení pomoci. Za dátum poskytnutia pomoci sa 
považuje dátum odoslania oznámenia podľa predchádzajúcej vety.  

37. Ak je prenajímateľ verejnoprávnou inštitúciou alebo právnickou osobou zriadenou 
zákonom, body 31. až 33. a bod 36. sa uplatňujú primerane s výhradou nasledujúcej 
zmeny – ak je prenajímateľom správca majetku štátu19, nájomné sa znižuje o polovicu.  

38. Ak nájomca už uhradil aspoň časť nákladov na nájomné za obdobie podľa bodu 22., 
pomoc sa môže poskytnúť za rovnako dlhé obdobie v budúcnosti. V takom prípade sú 
oprávnené náklady rovnaké ako náklady definované v bode 22., pričom body 31. až 34. 
a 36. až 37. sa uplatňujú primerane. 

39. V prípade podnájomných vzťahov sa body  31. až 38. uplatňujú primerane. 

 

J. Kumulácia 

40. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
poskytnutou tomu istému prijímateľovi podľa oddielu 3.1 Obmedzené sumy pomoci 
dočasného rámca do limitu stanoveného v uvedenom oddiele. 

41. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
poskytnutou tomu istému prijímateľovi podľa iných oddielov dočasného rámca ako je 
oddiel 3.1 Obmedzené sumy pomoci, ak sa dodržia osobitné ustanovenia príslušných 
oddielov dočasného rámca. 

                                                      
19§ 1  ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov. 
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42. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
poskytnutou tomu istému prijímateľovi podľa nariadenia de minimis20 alebo s pomocou 
podľa nariadenia o skupinových výnimkách21 pod podmienkou, že sa dodržia 
ustanovenia a pravidlá kumulácie podľa uvedených nariadení. 

43. Pomoc poskytnutá na základe schémy podnikom pôsobiacim v odvetviach 
poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry sa môže kumulovať s inými formami 
financovania z EÚ. V takom prípade sa musia dodržať maximálne intenzity pomoci 
uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach. 

 

K. Kontrolný mechanizmus 

44. Ex post kontrola pomoci poskytnutej podľa tejto schémy sa vykonáva v súlade 
s ustanoveniami príslušných zákonov o rozpočte a audite22. 

45. Príslušné orgány finančnej správy poskytnú Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky informácie potrebné na kontrolu pomoci poskytnutej podľa schémy. 

46. Ak sa zistí porušenie pravidiel stanovených v tejto schéme, prijímateľ vráti poskytnutú 
pomoc alebo jej príslušnú časť vrátane úroku podľa príslušných právnych predpisov. 

 

L. Monitorovanie a podávanie správ 

47. Každý jednotlivý prípad nad 100 000 EUR sa musí zaznamenať do centrálneho registra 
podľa § 12 zákona o štátnej pomoci do šiestich mesiacov od poskytnutia pomoci.  

48. Slovenské orgány potvrdzujú, že budú dodržiavať povinnosti týkajúce sa monitorovania 
a podávania správ stanovené v oddiele 4. dočasného rámca. 

49. Členské štáty musia predložiť Komisii zoznam opatrení zavedených na základe schém, 
ktoré boli schválené vychádzajúc z dočasného rámca23, do 30. júna 2021. 

50. Členské štáty musia Komisii predkladať výročné správy. 

                                                      
20Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 1), 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 (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 9), 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 (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014, s. 45) a 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 (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012, s. 8). 
21Nariadenie 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 (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom 
pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014, s. 1 a nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom 
pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014, s. 37. 
22Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
23Ú. v. EÚ C 91I, 20. 3. 2020. 
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51. Vykonávateľ schémy musí zabezpečiť, aby sa viedli podrobné záznamy o poskytovaní 
pomoci podľa tejto schémy. Tieto záznamy, ktoré musia obsahovať všetky informácie 
potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané potrebné podmienky, sa musia 
archivovať 10 rokov od poskytnutia pomoci a na požiadanie predložiť Komisii. 

52. Komisia môže požiadať o dodatočné informácie o poskytnutej pomoci s cieľom overiť, 
či sa dodržali podmienky rozhodnutia Komisie o schválení opatrenia pomoci. 

 

M. Platnosť a účinnosť 

53. Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení Komisiou dňom jej 
zverejnenia na webovom sídle štátna pomoc (www.statnapomoc.sk). Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky následne zabezpečí uverejnenie schémy na svojom 
webovom sídle. 

54. Platnosť tejto schémy končí 30. júna 2021. 

 


