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A) PREAMBULA  
 

1. Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu 

budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (ďalej len „schéma“)  je vypracovaná 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 o fungovaní Európskej únie 

v platnom znení. 

2. Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) na investície zamerané  

na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu infraštruktúry pre alternatívne palivá.  

3. Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy spadá do podpory umožnenej nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti. Uplatňovanie uvedeného nariadenia v  podmienkach Slovenskej republiky  

je stanovené v zákone č. 368/2021 Z. z. o  mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vykonávacom rozhodnutí Rady 

z 13. júla 2021 o schválení posúdenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. 

4. Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá vymedzuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.  

5. Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy prispeje k  plneniu cieľov prijatých v národných strategických 

dokumentoch, ktorými sú: 

a) Revízia a aktualizácia národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami1; 

b) Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky2. 

 

B) PRÁVNY ZÁKLAD  
 

Právnym základom na poskytovanie pomoci podľa tejto schémy je:  
 

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti3; 

2. Vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti 

Slovenska; 

3. Nariadenie 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 o fungovaní Európskej únie4  

v platnom znení (ďalej len „nariadenie o  skupinových výnimkách“); 

4. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry  

pre alternatívne palivá5; 

5. Zákon č. 368/2021 Z. z. o  mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

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

6. 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“); 

                                                 
1) https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24306/1 
2) https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1 
3) Ú. v . EÚ L 57/17, 12. 2. 2021. 
4) Ú. v . EÚ L  187, 26. 6.2014 . 
5) Ú. v . EÚ L 307/1, 24. 10. 2014. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24306/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1
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7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  finančnej kontrole“); 

8. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov;  

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

o účtovníctve“); 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“); 

11. Zákon č. 82/2005 Z. z. o  nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

12. Zákon č. 315/2016 Z. z. o  registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

13. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;  

14. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

15. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

16. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  slobode 

informácií“). 

 

C) VYMEDZENIE POJMOV 
 

Na účely tejto schémy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:  

a) alternatívne palivá, konkrétne elektrická energia a vodík, sú palivá alebo zdroje energie, ktoré slúžia 

ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu, a ktoré majú 

potenciál prispievať k eliminácii emisií skleníkových plynov a vylepšujú environmentálne 

charakteristiky odvetvia dopravy; 

b) čerpacia infraštruktúra je infraštruktúra umožňujúca zásobovanie vozidla obnoviteľným vodíkom 

prostredníctvom príslušného technického zariadenia; 

c) MSP sú mikropodnik, malý podnik a stredný podnik (ďalej len „MSP“), ktorých definícia je uvedená 

v Prílohe I nariadenia o skupinových výnimkách, predmetná príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

schémy; 

d) nabíjacia infraštruktúra je infraštruktúra umožňujúca zásobovanie vozidla elektrickou energiou 

prostredníctvom príslušného technického zariadenia;  

e) nabíjací bod je pevné alebo mobilné rozhranie, ktoré umožňuje zásobovanie vozidla elektrickou 

energiou, je kedykoľvek schopné nabíjať len jedno elektrické vozidlo a nezahŕňa zariadenia  

s výkonom do 3,7 kW vrátane, ktorých primárnym účelom nie je nabíjanie elektrických vozidiel. 

f) nabíjacia stanica je jedno fyzické zariadenie na konkrétnom mieste, ktoré pozostáva z jedného 

alebo viacerých nabíjacích bodov; 

g) obnoviteľný vodík je vodík vyrobený elektrolýzou vody za pomoci elektrolyzéru, napájaného 

elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie; 

h) podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o  fungovaní Európskej únie, rozumie sa každý subjekt, 

ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu a spôsob financovania. 

Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v  ponuke tovaru a /alebo služieb na trhu; 
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i) pomoc je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v  článku 107 ods. 1 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie; 

j) projekt je ucelený zámer výstavby, inštalácie alebo modernizácie nabíjacej alebo čerpacej 

infraštruktúry, ktoré zásobujú vozidlá elektrickou energiou alebo obnoviteľným vodíkom na dopravné 

účely; 

k) súťažné ponukové konanie je nediskriminačné súťažné ponukové konanie, ktoré umožňuje účasť 

dostatočného počtu podnikov, a v ktorom sa pomoc poskytuje buď na základe pôvodnej ponuky 

predloženej uchádzačom alebo na základe zúčtovacej ceny. Navyše rozpočet alebo objem 

prostriedkov súvisiacich so súťažným ponukovým konaním sú záväzne obmedzené, čo znamená, 

že pomoc sa nemôže poskytnúť všetkým uchádzačom; 

l) verejne prístupná infraštruktúra musí poskytovať nediskriminačný prístup používateľom,  

a to aj pokiaľ ide o sadzby, autentifikáciu a spôsoby platby a iné podmienky používania; 

m) veľký podnik je podnik, ktorý nemožno klasifikovať ako MSP;  

n) vozidlo myslené ako výlučne cestné vozidlo s nulovými alebo nízkymi emisiami; 

o) začatie prác je v zmysle článku 2 bodu 23 nariadenia o  skupinových výnimkách buď začiatok 

stavebných prác týkajúcich sa investície alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo 

akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho čo nastane skôr. 

Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, 

sa nepokladá za začatie prác.  

 

D) ÚČEL POMOCI  
 

Účelom pomoci je podpora investícií do nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre rozvoj alternatívnych palív 

v sektore dopravy, čo podporí rýchlejší rozvoj nízkoemisnej a bezemisnej dopravy, čím sa prispeje 

k zvýšeniu energetickej efektívnosti, zníženiu emisií skleníkových plynov a zníženiu závislosti na fosílnych 

palivách v tomto sektore, v súlade s článkom 36a nariadenia o skupinových výnimkách (Príloha č. 2). 

Účelom pomoci je podpora výstavby, inštalácie alebo modernizácie: 

a) kostrovej nabíjacej infraštruktúry pozdĺž TEN-T koridorov, diaľniciach a rýchlostných cestách 

vrátane inštalácie alebo modernizácie elektrických alebo iných komponentov potrebných  

na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete;  

b) verejne prístupnej nabíjacej a čerpacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä 

v mestách a obciach. 

 

E) POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ  SCHÉMY  
 

Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „poskytovateľ“), ktoré spravuje prostriedky mechanizmu v  rámci časti  

komponentu 3 „Udržateľná doprava“ Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.   

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Mlynské nivy 44/a  

827 15 Bratislava 212  

Slovenská republika 
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Tel.: +421 2 48 54 1111  

Webové sídlo: www.mhsr.sk 

e-mail: info@mhsr.sk 

 

Vzájomné vzťahy medzi Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (Úrad vlády Slovenskej 

republiky) a poskytovateľom upravuje zákon o mechanizme. 

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 221 z  28. apríla 2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky určuje poskytovateľa zároveň ako vykonávateľa investícií a reforiem pre časť 

komponentu 3 „Udržateľná doprava“ (reformy „Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu 

alternatívnych pohonov v sektore dopravy“ a investície „Podpora budovania infraštruktúry  pre alternatívne 

pohony“) Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

     

F) PRIJÍMATEĽ POMOCI  
 

1. Prijímateľom pomoci6 (ďalej len „prijímateľ“) podľa tejto schémy je fyzická osoba alebo právnická 

osoba v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v  Obchodnom registri 

SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než 

živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, t. j. podnik v  zmysle článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

2. Pomoc v rámci tejto schémy bude poskytovaná pre MSP7 a veľké podniky. 

3. V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach8 (s výnimkou podnikov, 

ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach v období  

od 1. januára 2020 do 31. decembra 20219), ani podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie 

pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc poskytnutá 

Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom10. 

4. Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske  

a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace 

jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za relevantný podnik, 

teda prijímateľa11. 

 

G) ROZSAH PÔSOBNOSTI  
 

1. Schéma sa vzťahuje na poskytovanie pomoci podľa článku 36a nariadenia o skupinových 

výnimkách. 

2. Táto schéma sa nevzťahuje na pomoc podnikom pôsobiacim:  

a) v odvetví  rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje osobitné nariadenie 12;  

                                                 
6) Do momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, t. j. do momentu poskytnutia pomoci, sa prijímateľ v tejto schéme 

označuje ako žiadateľ. 
7) Príloha č. 1 tejto schémy 
8) Pre definíciu podniku v  ťažkostiach je určujúca definícia obsiahnutá v článku 2 ods. 18 nariadenia o skupinových výnimkách. 
9)  čl. 1, ods. 4, písm. c) nariadenia o skupinových výnimkách 
10) Rozsudok ESD C-188/92 vo veci “Deggenndorf”, § 7, ods. 5, písm. b) zákona o štátnej pomoci. 
11) Súdny  dvor v tejto súvislosti považuje za relevantnú existenciu kontrolného podielu a iných funkčných, hospodárskych a organických prepojení - rozsudok 
Súdneho dv ora zo 16. decembra 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Komisia, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, 
body  47 až 55; rozsudok Súdneho dvora z 10. januára 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, bod 112.   
12) Nariadenie EP 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 (Ú. v. L 354, 28. 12. 2013,s. 1).  

http://www.mhsr.sk/


7 

 

b) v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:  

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny, alebo množstva takýchto výrobkov 

kúpených od prvovýrobcov, alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi; 

ii) ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom. 

c) pomoc na uľahčenie uzatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v  zmysle 

rozhodnutia Rady 2010/787; 

d) v činnostiach súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci 

priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zariadenie a prevádzkovanie distribučnej 

siete alebo inými bežnými výdavkami spojenými s vývoznou činnosťou;  

e) v činnostiach, ktoré sú podmienené uprednostňovaním používania  domáceho tov aru  

pred dovážaným;  

3. Ak podnik pôsobí vo vylúčených sektoroch uvedených vyššie a v sektoroch, ktoré patria  

do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa táto schéma na pomoc poskytovanú  

v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienok,  

že prijímateľ zabezpečí (a poskytovateľ overí) pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie 

činností alebo rozlíšenie nákladov13, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených  

z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z pomoci poskytovanej v súlade s touto  

schémou. 

4. V súlade s nariadením o skupinových výnimkách sa táto schéma ďalej nevzťahuje  

na opatrenia štátnej pomoci, ktorých samotný obsah alebo podmienky s  nimi spojené alebo ich 

metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Európskej únie,  

a to najmä:  

a) opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby prijímateľ 

mal hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte alebo aby bol usadený predovšetkým 

v príslušnom členskom štáte; požiadavka mať prevádzkareň alebo pobočku v  členskom štáte 

poskytujúcom pomoc v čase vyplatenia pomoci je však dovolená; 

b) opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby prijímateľ 

používal domáce výrobky alebo služby; 

c) opatrenia pomoci obmedzujúce možnosť prijímateľov využívať výsledky výskumu, vývoja 

a inovácií v iných členských štátoch14. 

5. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy sú oprávnené projekty realizované na celom území 

Slovenskej republiky.  

6. Táto schéma sa neuplatňuje, ak priemerný ročný rozpočet na štátnu pomoc podľa tejto schémy 

presiahne 150 mil. eur. 

 

H) OPRÁVNENÉ PROJEKTY  
 

1. V rámci tejto schémy sú oprávnené projekty týkajúce sa výstavby, inštalácie alebo  modernizácie: 

a) nabíjacej infraštruktúry, ktorá zásobuje vozidlá elektrickou energiou určenej na dopravné 

účely; 

b) čerpacej infraštruktúry, ktorá zásobuje vozidlá obnoviteľným vodíkom určenej na dopravné 

účely. 

                                                 
13) napr. analy tická evidencia 
14) Článok 1 ods. 5 nariadenia o skupinových výnimkách. 
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2. Infraštruktúra musí byť prístupná verejnosti a poskytovať nediskriminačný prístup používateľom,   

a to aj pokiaľ ide o sadzby, autentifikáciu a spôsoby platby a ďalšie podmienky používania.  

3. Podrobnejšie podmienky oprávnenosti projektov budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výzva“).  

 

I) OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  
 

1. Za oprávnené výdavky sa považujú investičné výdavky15 vynaložené prijímateľom  

v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu nabíjacej 

alebo čerpacej infraštruktúry.  

2. Oprávnené výdavky v zmysle článku 36a nariadenia o skupinových výnimkách sú:  

a) náklady na samotnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru, inštaláciu alebo modernizáciu 

elektrických alebo iných komponentov vrátane výkonových transformátorov potrebných  

na pripojenie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke  

na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie alebo vodíka;  

b) náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, 

inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení.  

Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie a náklady miestnych 

jednotiek na výrobu vodíka sú vylúčené.  

3. Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie pre tretiu stranu na prevádzkovanie nabíjacej  

alebo čerpacej infraštruktúry sa pridelí na súťažnom, transparentnom a nediskriminačnom základe, 

pričom sa riadne zohľadnia uplatniteľné pravidlá obstarávania. 

4. V súlade s touto schémou sú oprávnenými výdavkami výdavky, ktoré spĺňajú ďalšie podmienky 

oprávnenosti výdavkov definované v príslušnej výzve. Podmienky oprávnenosti výdavkov nesmú byť  

v rozpore s touto schémou.  
5. Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú: 

a) výlučne výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, po predložení žiadosti  

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť o prostriedky);  

b) výdavky, ktoré sú preukázateľne kópiami dokladov, (napr. účtovné doklady a záznamy, výpisy  

z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (napr. cenové ponuky a pod.), ktoré sú riadne 

evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, príslušná dokumentácia je prehľadná, konkrétna a aktuálna (súlad kópie 

s originálom môže byť predmetom kontroly na mieste); 

c) výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu v súlade  

s obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, ako aj výdavky, ktoré 

prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít a ukazovateľov projektu;  

d) výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti; 

e) výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa neprekrýv ajú  

a sú v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, na základe ktorej 

sa poskytuje pomoc podľa tejto schémy. 

6. Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní a iných 

poplatkov. 

                                                 
15) Na účely  tejto schémy, pokiaľ sa v texte uvádza pojem „výdavok“, rozumie sa ním aj „náklad“ podľa zákona o účtovníctve, a naopak, pokiaľ takýto výklad 
zjav ne neodporuje zmyslu príslušných ustanovení tejto schémy. 
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7. Pomoc podľa tejto schémy nebude možné poskytnúť, ak oprávnené výdavky vzniknú  

pred predložením žiadosti o prostriedky. V takomto prípade sa celý projekt bude považovať  

za neoprávnený. 

8. Za oprávnené výdavky nie je vo všeobecnosti možné považovať tieto výdavky:  

a) výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s  realizáciou oprávnených projektov definovaných 

v článku H tejto schémy; 

b) úroky z úverov a pôžičiek;  

c) leasing;  

d) poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;  

e) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;  

f) výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku;  

g) všetky osobné výdavky;  

h) výdavky na verejné obstarávanie realizované v zmysle zákona o VO;  

i) vratná daň z pridanej hodnoty (DPH);  

j) výdavky na marketing;  

k) výdavky súvisiace s údržbou a výmenou malých častí a komponentov existujúceho zariadenia, 

ktoré sú normálne vykonávané počas životnosti zariadenia;  

l) iné výdavky nesúvisiace s projektom;  

m) výdavky miestnych jednotiek na výrobu a skladovanie elektrickej energie a výdavky miestnych 

jednotiek na výrobu vodíka. 

9. Bližšie podmienky oprávnenosti výdavkov budú uvedené v príslušnej výzve16. 

 

J) FORMA POMOCI  
 

1. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou prostriedkov mechanizmu, a  to systémom 

predfinancovania, zálohových platieb alebo systémom refundácie alebo kombináciou týchto 

systémov na základe žiadosti o prostriedky v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu. 

2. Podľa článku 5 ods. 1 nariadenia o  skupinových výnimkách sa pomoc podľa tejto schémy považuje  

za transparentnú pomoc, keďže je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu  

bez potreby vykonať posúdenie rizika.  

 

K) VÝŠKA POMOCI A INTENZITA POMOCI  
 

1. Výšku pomoci predstavuje celková suma vyplatených prostriedkov mechanizmu prijímateľovi.  

2. Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden projekt bude špecifikovaná vo výzve tak, aby bol 

dodržaný strop 15 mil. eur na jeden podnik a jeden projekt v zmysle článku 4 ods. 1 písm. sa) 

nariadenia o skupinových výnimkách. 

3. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 40 % z  celkového rozpočtu tejto 

schémy. 

                                                 
16) Neopráv nené výdavky budú špecifikované v príslušnej výzve a poskytovateľ v nich môže zadefinovať neoprávnené výdavky aj nad rámec všeobecných 

neopráv nených výdavkov uvedených v tejto schéme. V prípade zistenia rozporu medzi výzvou a schémou však budú rozhodujúce ustanovenia tejto schémy. 
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4. Maximálna výška pomoci sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci  alebo 

projektov pomoci do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi. Zároveň 

musia byť dodržané maximálne intenzity pomoci uvedené v ods. 3, 6 a 7 tohto článku.  

5. Intenzita pomoci predstavuje výšku pomoci vyjadrenú ako percentuálnu hodnotu z oprávnených 

výdavkov projektu. Všetky použité číselné údaje sa uvádzajú pred odpočítaním dane alebo iných 

poplatkov. Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. 

6. Intenzita pomoci predstavuje pre: 

a) právnické osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu; 

b) obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie  

v rámci súťažného ponukového konania na základe jasných, transparentných a nediskriminačných 

kritérií maximálne 100 % oprávnených výdavkov projektu a bude bližšie stanovená v príslušnej 

výzve. 

7. Intenzita pomoci predstavuje pre: 

a) fyzické osoby – podnikateľov; 

b) právnické osoby 

v rámci súťažného ponukového konania na základe jasných, transparentných a nediskriminačných 

kritérií maximálne 50 % oprávnených výdavkov projektu a bude bližšie stanovená v príslušnej výzve. 

 

L) STIMULAČNÝ ÚČINOK POMOCI  
 

1. Pomoc podľa tejto schémy môže byť prijímateľom poskytnutá, ak bude preukázaný jej stimulačný 

účinok17. 

2. Pomoc poskytnutá prijímateľom, na ktorú sa vzťahuje táto schéma sa považuje  

za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak žiadateľ predložil žiadosť o prostriedky vrátane povinných 

príloh poskytovateľovi pred začatím prác na projekte (podľa definície v  článku C) tejto schémy).  

3. Žiadosť o prostriedky musí obsahovať aspoň tieto informácie:  

a) názov a veľkosť podniku; 

b) opis projektu vrátane dátumu jeho začatia a ukončenia; 

c) miesto realizácie projektu; 

d) zoznam nákladov projektu; 

e) typ pomoci a výšku verejných financií potrebných pre projekt17.  

4. Obsahové náležitosti žiadosti o  prostriedky budú stanovené v príslušnej výzve. 

 

M) PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI  
 

1. Predloženie úplnej žiadosti o  prostriedky spolu so všetkými požadovanými prílohami v  zmysle 

podmienok ustanovených príslušnou výzvou a súvisiacich dokumentov. 

2. Žiadateľ nespĺňa definíciu podniku v  ťažkostiach (s výnimkou podnikov, ktoré neboli v  ťažkostiach 

k 31. decembru 2019, ale stali sa podnikmi v ťažkostiach v období od 1. januára 2020  

do 31. decembra 2021). Poskytovateľ overí túto skutočnosť v  súlade s inštrukciou uvedenou 

v príslušnej výzve. 

3. Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc 

poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom10 

                                                 
17) Článok 6 nariadenia o skupinových výnimkách. 
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Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie vo vzťahu k  splneniu tejto podmienky. Poskytovateľ overí túto  

skutočnosť v súlade s inštrukciou uvedenou v príslušnej výzve. 

4. Žiadateľ splní podmienky súťažného ponukového konania určené v príslušnej výzve. Cieľom 

súťažného ponukového konania je zabezpečiť nákladovo efektívne a transparentné budovanie 

nabíjacej a čerpacej infraštruktúry. 

5. Pomoc bude poskytnutá len v prípade, ak projekt predložený žiadateľom splní zásadu „výrazne 

nenarušiť“18. Podmienky na splnenie tejto zásady budú špecifikované v  rámci jednotlivých výziev. 

6. Pomoc bude poskytnutá len v prípade, že žiadateľ splní všetky podmienky a kritériá tejto schémy, 

výzvy, súvisiacich dokumentov a právnych predpisov. Všetky podmienky poskytnutia pomoci 

obsahuje príslušná výzva, ktorá nesmie byť v  rozpore s touto schémou. 

7. Spôsob overenia podmienok poskytnutia pomoci, bude uvedený v   príslušnej výzve. 

8. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si doplňujúce informácie súvisiace s podporeným projektom  

na účely posúdenia súladu projektu s podmienkami poskytnutia pomoci. 

9. Prostriedky mechanizmu sa poskytujú na základe písomne uzavretej Zmluvy o  poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu so žiadateľom, ktorý splnil vše tky podmienky poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu vrátane podmienok uvedených v  tejto schéme a žiadosť o prostriedky je možné podporiť 

vzhľadom na disponibilnú alokáciu príslušnej výzvy.  

10. Na posudzovanie žiadosti o  prostriedky podľa tejto schémy sa nevzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní19, ale postupuje sa v zmysle tohto článku, výzvy, príslušnej dokumentácie 

a platnej legislatívy. 

11. Poskytovateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ktorá bola použitá na iný účel, než stanovuje táto 

schéma20. 

12. Poskytovateľ uplatní nárok na vrátenie pomoci, ak ju prijímateľ prevedie na iný subjekt21. 

13. Na základe vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu 

kontrolných orgánov EÚ poskytnutej pomoci je poskytovateľ oprávnený požiadať o  vrátenie tej časti 

pomoci, o ktorú bola prekročená maximálna výška pomoci alebo intenzita pomoci podľa článku K) 

tejto schémy. 

14. V zmysle ods. 2, článku 36a nariadenia o  skupinových výnimkách sa poskytnutá pomoc vzťahuje iba  

na zavedenie nabíjacích alebo čerpacích infraštruktúr, ktoré zásobujú vozidlá elektrickou energiou 

alebo obnoviteľným vodíkom na dopravné účely. Poskytovateľ zabezpečí, aby sa požiadavka na 

zásobovanie obnoviteľným vodíkom dodržiavala počas celej ekonomickej životnosti infraštruktúry.  

15. V súlade s ods. 7, článku 36a nariadenia o  skupinových výnimkách sa nevyhnutnosť pomoci  

na stimuláciu zavedenia nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry rovnakej kategórie (napríklad  

v prípade nabíjacej infraštruktúry: bežné nabíjanie alebo vysokovýkonné nabíjanie) ov erí 

prostredníctvom verejnej konzultácie ex ante alebo nezávislej štúdie trhu. Overí sa najmä to, že je 

nepravdepodobné, aby sa takáto infraštruktúra zaviedla za komerčných podmienok do troch rokov 

od zverejnenia opatrenia pomoci. 

16. Zároveň v zmysle ods. 8, článku 36a nariadenia o  skupinových výnimkách možno nevyhnutnosť 

pomoci na nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru predpokladať odchylne od ods. 7 tohto nariadenia 

                                                 
18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o v ytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia 

(EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13) 
19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
20) V zmy sle výsledkov vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolných orgánov EÚ poskytnutej pomoci 
21) V zmy sle výsledkov vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolnými orgánmi EÚ poskytovanej pomoci alebo na 

základe informácie od prijímateľa.  
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v prípade, keď buď batériou poháňané elektrické vozidlá (v prípade nabíjacích infraštruktúr)  alebo 

vozidlá na vodíkový pohon (v prípade čerpacích infraštruktúr) predstavujú menej ako 2 % z celkového 

počtu vozidiel rovnakej kategórie zaregistrovaných v príslušnom členskom štáte. Na účely tohto 

odseku sa osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá považujú za súčasť rovnakej kategórie vozidiel. 

Preukázanie splnenia podmienok pre uplatnenie ods. 8 článku 36a nariadenia o  skupinových 

výnimkách pre Slovenskú republiku tvorí Prílohu č. 3 schémy.  

 

N) KUMULÁCIA POMOCI  
 

1. Štátna pomoc poskytnutá na základe tejto schémy sa môže kumulovať s  inou štátnou pomocou,  

ak sa jednotlivé opatrenia pomoci týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. 

2. Štátna pomoc podľa tejto schémy sa v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa 

prekrývajúcimi oprávnenými nákladmi alebo s tým istým projektom  nemôže kumulovať so žiadnou 

inou štátnou pomocou alebo s inými spôsobmi financovania, či už ide o financovanie zo strany EÚ 

alebo o vnútroštátne financovanie, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna 

intenzita pomoci alebo výška pomoci stanovená podľa článku K. tejto schémy.  

3. Pomoc podľa tejto schémy sa nesmie kumulovať s  pomocou de minimis, pokiaľ ide o tie isté 

oprávnené náklady, ak by takáto kumulácia mala za následok výšku alebo intenzitu pomoci, ktorá  

je vyššia než výška alebo intenzita stanovená v  článku K) tejto schémy. 

4. Pri zisťovaní, či je dodržaná maximálna intenzita pomoci podľa článku K) tejto schémy  

sa zohľadňuje celková výška štátnej pomoci pre podporovanú činnosť alebo projekt alebo podnik  

bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z  miestnych, regionálnych, národných zdrojov alebo  

zo zdrojov EÚ. 

5. Kumulácia pomoci bude overená na základe vyhlásenia žiadateľa v  žiadosti o prostriedky 

a s využitím dostupných technických prostriedkov a databáz.  

 

O) MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI  
 

1. Poskytovateľ zverejní výzvu na svojom webovom sídle www.mhsr.sk. Výzva musí spĺňať požiadavky 

v súlade s § 15 zákona o mechanizme.  

2. Žiadosť o prostriedky predkladá žiadateľ v elektronickej alebo písomnej forme na adresu určenú  

v príslušnej výzve.  

3. Žiadosť o prostriedky doručená v zmysle predchádzajúceho bodu je predmetom posúdenia podľa 

zákona o mechanizme, v rámci ktorého poskytovateľ overuje splnenie podmienok poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu stanovených vo výzve, vrátane podmienok poskytnutia pomoci podľa tejto 

schémy. Podrobnosti o posudzovaní žiadosti o prostriedky sú uvedené v príslušnej výzve. 

4. Poskytovateľ na webovom sídle www.mhsr.sk zverejní v súlade s § 16 ods. 9 zákona o  mechanizme: 

a) zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu;  

b) zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu; 

c) zoznam prijímateľov. 

5. Poskytovateľ uzatvára so žiadateľom, ktorý poskytol súčinnosť podľa § 14 ods. 3 zákona 

o mechanizme, Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 

http://www.mhsr.sk/
http://www.mhsr.sk/
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6. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, podľa ktorej sa poskytuje pomoc, musí obsahovať 

záväzok prijímateľa, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla pomoc a  že vráti 

poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší. 

7. Za dátum poskytnutia pomoci sa považuje dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o  poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu je predmetom zverejnenia 

v zmysle zákona o slobode informácií. Zmluva o  poskytnutí prostriedkov mechanizmu nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v  Centrálnom registri zmlúv. 

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

9. Žiadateľom vyplnený formulár žiadosti o  prostriedky s prílohami, ako aj ďalšie vyžiadané informácie  

sa považujú za dôverné. 

10. Zamestnanci poskytovateľa sú povinní zachovávať mlčanlivosť o  všetkých skutočnostiach, o  ktorých  

sa dozvedia. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.  

11. Podrobnejšie informácie o  mechanizme posudzovania projektov stanovuje príslušná výzva  

a jej prílohy. 

 

P) ROZPOČET  
 

1. Výška prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre časť komponentu 3: 

Udržateľná doprava a pre investíciu 4: Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony je 

vo výške 48,96 mil. eur bez DPH. 

2. Indikatívne rozdelenie finančných prostriedkov na výzvy je nasledovné: 

i) rok 2022 vo výške 10,24 mil. eur; 

ii) rok 2023 vo výške 23,90 mil. eur; 

iii) rok 2024 vo výške 14,82 mil. eur; 

iv) roky 2025 a 2026 vo výške 0,00 mil. eur. 

3. Priebežný harmonogram výziev, ktorý je priebežne aktualizovaný,  je zverejnený na webovom sídle 

www.mhsr.sk. 

4. Pri vyhlásení výzvy zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle disponibilný objem finančných 

prostriedkov alokovaných na príslušnú výzvu.  

 

Q) TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE  
 

1. Poskytovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy alebo schémy v znení dodatku zabezpečí  

jej zverejnenie v platnom znení na svojom webovom sídle www.mhsr.sk v trvaní minimálne počas 

obdobia jej platnosti a účinnosti. 

2. Transparentnosť schémy a zabezpečenie zverejnenia všetkých schválených žiadostí o prostriedky 

zabezpečuje poskytovateľ podľa zákona o slobode informác ií a v súlade s nariadením 

o skupinových výnimkách. 

3. Poskytovateľ v súlade s § 12 ods. 1 a ods. 3 zákona o štátnej pomoci zaznamenáva prostredníctvom 

elektronického formulára do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci v  centrálnom registri  

(IS SEMP) údaje o prijímateľovi a poskytnutej pomoci podľa tejto schémy minimálne v rozsahu 

a štruktúre definovanom v článku 9 nariadenia o  skupinových výnimkách. 

4. Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie všetkých údajov na úrovni projektov 

potrebných na monitorovanie pomoci. 

http://www.mhsr.sk/
http://www.mhsr.sk/
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5. Podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ povinný do konca februára kalendárneho 

roka poskytnúť Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky ako koordinátorovi pomoci správu 

o ním poskytnutej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.   

6. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme  

a dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci a intenzity pomoci podľa článku K) tejto schémy.  

7. Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci podľa tejto schémy po dobu  

10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy uchováva poskytovateľ 

počas 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná pomoc v rámci tejto schémy 22. 

 

R) KONTROLA A AUDIT  
 

1. Vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolnými 

orgánmi EÚ (ďalej len „kontrola a audit“) poskytnutej pomoci vychádza z legislatívy EÚ a nariadenia 

Rady ES č. 2185/9651 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými 

podvodmi a z legislatívy Slovenskej republiky, t. j. zákona o finančnej kontrole. 

2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú:  

a) poverení zamestnanci poskytovateľa; 

b) Úrad vlády Slovenskej republiky v pozícii Národnej implementačnej a koordinačnej autority;  

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

d) Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 

e) Úrad vládneho auditu; 

f) Útvar vnútorného auditu poskytovateľa;  

g) Kontrolné orgány EÚ; 

h) Osoby prizvané orgánmi/osobami vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktami EÚ.  

3. Prijímateľ umožní výkon kontroly a auditu zo strany oprávnených osôb v  zmysle príslušných 

právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie. 

4. Prijímateľ počas výkonu kontroly a auditu preukáže oprávnenosť vynaložených výdavkov 

a dodržania podmienok poskytnutia pomoci. 

5. Prijímateľ zabezpečí prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu projektu a zdržanie  

sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly a auditu.  

6. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné 

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej pomoci. Kon troluje 

predovšetkým hospodárnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci a dodržiavanie zmluvných 

podmienok a podmienok schémy. Za týmto účelom je  oprávnený vykonať kontrolu a audit priamo u 

prijímateľa. 

7. Prijímateľ vytvorí v prípade potreby osobám vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky 

na riadne a včasné vykonanie kontroly a auditu a poskytne im potrebnú súčinnosť  

a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie projektu, s tavu jeho 

rozpracovanosti a použitia pomoci.  

                                                 
22) Článok 12 nariadenia o skupinových výnimkách. 
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8. Prijímateľ príjme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených  

v správe z kontroly a auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly a auditu.  

9. Prijímateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly a auditu písomnú správu  

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

o odstránení príčin ich vzniku. 

10. Prijímateľ upraví v zmluve s dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu oprávnenými osobami v zmysle bodu 2 

tohto článku. 

11. Európska komisia je v súlade s článkom 12 nariadenia o  skupinových výnimkách oprávnená 

monitorovať pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti podľa tejto schémy. Na tieto účely  

je oprávnená vyžiadať si všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktorú považuje za potrebnú  

na monitorovanie uplatňovania vyššie uvedeného nariadenia.  

 

S) PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY  
 

1. Schéma alebo schéma v znení dodatku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia  

v Obchodnom vestníku SR. Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy alebo schémy v znení 

dodatku v Obchodnom vestníku SR. Následne zabezpečí zverejnenie schémy alebo schémy v znení 

dodatku na svojom webovom sídle www.mhsr.sk. 

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 poskytovateľom   

v Obchodnom vestníku SR.  

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

legislatíve, týkajúce sa ustanovení tejto schémy, musia byť premietnuté do schémy v priebehu  

6 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.  

4. Zmena v subjekte poskytovateľa pomoci vyplývajúca zo všeobecne záväzného právneho predpisu 

sa nepovažuje za zmenu v schéme, ktorú je potrebné vykonať formou písomného dodatku 

k schéme, pokiaľ v tejto súvislosti nie je potrebné vykonať v  schéme iné úpravy. 

5. Platnosť a účinnosť schémy skončí 30. 6. 2026. Do tohto dátumu musí byť Zmluva o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu uzatvorená a musí nadobudnúť účinnosť. 

 

Ku dňu 30.10.2023 poskytovateľ prehodnotí poskytovanie pomoci podľa tejto schémy v  nadväznosti 

na predpokladané ukončenie platnosti a účinnosti nariadenia o skupinových výnimkách (t. j. do 

31.12.2023) v čase prípravy tejto schémy. 

 

Pre zmeny týkajúce sa ustanovení schémy súvisiace so zmenou alebo úpravou nariadenia 

o skupinových výnimkách sa uplatní postup v  zmysle bodu 2 tohto článku. 

 
 
 

 
 
 

http://www.mhsr.sk/
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T) PRÍLOHY 
 

Neoddeliteľnou súčasťou schémy sú: 

Príloha č.1: Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP podľa Prílohy I. nariadenia o  skupinových výnimkách 

Príloha č.2: Vymedzenie podmienok v zmysle Kapitoly III. Oddielu 7, článku 36a nariadenia o  skupinových 

výnimkách 

Príloha č.3: Preukázanie splnenia podmienok pre uplatnenie ods. 8 článku 36a nariadenia o  skupinových 

výnimkách pre Slovenskú republiku 



17 

 

Príloha č. 1:  

 
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP 

 
Článok 1 
Podnik 

 
Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu  
na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré 

vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú 
hospodársku činnosť. 
 

Článok 2 
Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov 

 

1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú 
menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha 

nepresahuje 43 mil. eur. 
2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako  

50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. eur. 

3. V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako  
10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur. 

 

Článok 3 
Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm 

 

1. „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik  
v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.  

2. „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky  
v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď 
samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3,25 % 

alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).  
 Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské 

podniky, aj keď nižšie uvedení investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia, za predpokladu, že 

títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo spoločne s príslušným podnikom: 
a) verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby 

alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity, ktoré 

investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za predpokladu, že 
celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1,25 mil. 
eur; 

b) univerzity alebo neziskové výskumné strediská; 
c) inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;  

d) orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. eur a s menej ako  
5 000 obyvateľmi. 

3. „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov: 

a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;  
b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho  

alebo dozorného orgánu iného podniku; 

c) podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej  
s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách; 
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d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje  

na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu 
hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.  

 Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení  
v odseku 2 druhom pododseku nezapoja priamo alebo nepriamo do riadenia príslušného podniku – 
bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.  

 Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom 
jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého  
z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.  

 Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby  
alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky,  
ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo  

na priľahlých trhoch. 
 Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne  

vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.  

4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať  
za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných 

spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.  
5. Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik  

alebo prepojený podnik vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie  

sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne určiť, kto je jeho 
držiteľom;  
v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene 

predpokladať, že jeden podnik v ňom nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené podniky v ňom 
nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly  
alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie. 

 
Článok 4 

Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie 
 
1. Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa posledného 

schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa  
odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej  hodnoty (DPH)  
a iných nepriamych daní. 

2. Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov  
alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné limity, 
nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého podniku  

alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných 
obdobiach. 

3. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa uplatnia 

údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku.  
 

Článok 5 
Počet pracovníkov 

 

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré  
v príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého posudzovaného 
referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný 

čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. 
Pracovníkmi sú: 
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a) zamestnanci; 

b) osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov považujú za zamestnancov; 

c) vlastníci-manažéri; 
d) partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.  

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo 

zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej 
dovolenky sa nezapočítava. 
 

Článok 6 
Vyhotovenie údajov o podniku 

 

1. V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe 
účtovnej závierky tohto podniku. 

2. Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte 

pracovníkov sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku alebo, ak je k dispozícii, 
podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej bol 

podnik zahrnutý prostredníctvom konsolidácie.  
 K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku 

príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení  

vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv (podľa 
toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší z týchto percentuálnych 
podielov. 

 K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, ktorý 
je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli zahrnuté  
prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky. 

3. Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku odvodzujú z ich 
účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 

100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje 
už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.  

 Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené  

s príslušným podnikom, odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, 
ak existujú. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku 
tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo 

vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky v podiele 
zodpovedajúcom prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v odseku 2 druhom pododseku.  

4. Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla 

týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov 
a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.  
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Príloha č.2 

 
 

Článok 36a 
Investičná pomoc na verejne prístupnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru pre cestné 

vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami 

 
1. Pomoc na zavedenie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry na zásobovanie cestných vozidiel  

s nulovými a nízkymi emisiami energiou na dopravné účely je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle 

článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy 
za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.  

2. Tento článok sa vzťahuje iba na pomoc poskytovanú na zavedenie nabíjacích alebo čerpacích 

infraštruktúr, ktoré zásobujú vozidlá elektrickou energiou alebo obnoviteľným vodíkom na dopravné 
účely. Členský štát zabezpečí, aby sa požiadavka na zásobovanie obnoviteľným vodíkom dodržiavala 
počas celej ekonomickej životnosti infraštruktúry.  

3. Oprávnenými nákladmi sú náklady na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu nabíjacej alebo 
čerpacej infraštruktúry. Môže ísť o náklady na samotnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru, 

inštaláciu alebo modernizáciu elektrických alebo iných komponentov vrátane výkonových 
transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry do siete alebo  
k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie alebo vodíka, ako aj náklady  

na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu  
a náklady na získanie súvisiacich povolení. Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie 
elektrickej energie a náklady miestnych jednotiek na výrobu vodíka sú vylúčené.  

4. Pomoc podľa tohto článku sa poskytuje v rámci súťažného ponukového konania  
na základe jasných, transparentných a nediskriminačných kritérií a intenzita pomoci môže dosiahnuť 
až 100 % oprávnených nákladov. 

5. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť 40 % z celkového rozpočtu príslušnej 
schémy. 

6. Pomoc podľa tohto článku sa poskytuje iba na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu nabíjacej alebo 
čerpacej infraštruktúry, ktorá je prístupná verejnosti a poskytuje nediskriminačný prístup 
používateľom, 

a to aj pokiaľ ide o sadzby, autentifikáciu a spôsoby platby a iné podmienky používania.  
7. Nevyhnutnosť pomoci na stimuláciu zavedenia nabíjacej alebo čerpacej infraštruktúry rovnakej 

kategórie (napríklad v prípade nabíjacej infraštruktúry: bežné nabíjanie alebo vysokovýkonné 

nabíjanie) sa overí prostredníctvom verejnej konzultácie ex ante alebo nezávislej štúdie trhu. Overí sa 
najmä to, že je nepravdepodobné, aby sa takáto infraštruktúra zaviedla za komerčných podmienok do 
troch rokov od zverejnenia opatrenia pomoci. 

8. Odchylne od odseku 7 možno nevyhnutnosť pomoci na nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruktúru 
predpokladať, keď buď batériou poháňané elektrické vozidlá (v prípade nabíjacích infraštruktúr) alebo 
vozidlá na vodíkový pohon (v prípade čerpacích infraštruktúr) predstavujú menej ako 2 %  

z celkového počtu vozidiel rovnakej kategórie zaregistrovaných v príslušnom členskom štáte.  
Na účely tohto odseku sa osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá považujú za súčasť rovnakej 

kategórie vozidiel. 
9. Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie pre tretiu stranu na prevádzkovanie nabíjacej alebo čerpacej 

infraštruktúry sa pridelí na súťažnom, transparentnom a nediskriminačnom základe, pričom sa riadne 

zohľadnia uplatniteľné pravidlá obstarávania.  
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Príloha č. 3:  

 

Preukázanie splnenia podmienok pre uplatnenie ods. 8 článku 36a nariadenia o  skupinových 

výnimkách pre Slovenskú republiku 

 

Poskytovateľ má za to, že v zmysle odseku 7 a 8 článku 36a nariadenia o skupinových výnimkách 
v prípade preukázania, že batériou poháňané elektrické vozidlá (v prípade nabíjacích infraštruktúr)  

alebo vozidlá na vodíkový pohon (v prípade čerpacích infraštruktúr) predstavujú menej ako 2 %  
z celkového počtu vozidiel rovnakej kategórie zaregistrovaných v príslušnom členskom štáte,  
je podmienka preukázania nevyhnutnosti pomoci na stimuláciu zavedenia nabíjacej alebo čerpacej 

infraštruktúry rovnakej kategórie (napríklad v prípade nabíjacej infraštruktúry: bežné nabíjanie  
alebo vysokovýkonné nabíjanie) splnená a ďalšie overenie prostredníctvom verejnej konzultácie ex ante 

alebo nezávislej štúdie trhu nie je v tomto prípade potrebné.  
  
Na účely preukázania splnenia podmienok pre uplatnenie ods. 8 článku 36a nariadenia o  skupinových 

výnimkách pre Slovenskú republiku vychádza poskytovateľ z verejne dostupných štatistických údajov 
evidencie vozidiel v Slovenskej republike k 31. 12. 202123,24 uverejnených na webovom sídle Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky spracovaných do  nasledovného rozsahu: 

 

Kategória 

vozidiel 

Celkový počet 

registrovaných vozidiel 

Z toho počet/percento batériou 

poháňaných vozidiel 

Z toho počet/percento vozidiel 

na vodíkový pohon 

Kategória M1, 

N1* 

2 772 883 ks 6 455 ks  

0,233 % 

2 ks 

7,2 × 10-5 % 

Kategória M2, 

M3, N2, N3** 

86 520 ks 49 ks 

 0,056 % 

0 ks 

N/A 

*  Na účely preukázania sa osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá považujú za súčasť rovnakej kategórie 
vozidiel. 

** Na účely preukázania sa autobusy a nákladné vozidlá považujú za súčasť rovnakej kategórie vozidiel. 

 

 

Na základe preukázateľných údajov evidencie vozidiel Slovenskej republiky k 31. 12. 2021, o tom 
že batériou poháňané elektrické vozidlá a vozidlá na vodíkový pohon predstavujú menej ako 2 % 

z celkového počtu registrovaných vozidiel rovnakej kategórie, bude pri implementácii schémy 
uplatňovaný odsek 8 článku 36a nariadenia o skupinových výnimkách.  
 

V priebehu celého obdobia implementácie schémy sa predmetné údaje budú monitorovať na 
ročnej báze k 31. decembru. V prípade, ak uvedený podiel presiahne 2 % z celkového počtu 
registrovaných vozidiel rovnakej kategórie (samostatne pre batériou poháňané elektrické vozidlá 

a samostatne pre vozidlá na vodíkový pohon), odsek 8 článku 36a nariadenia o skupinových 
výnimkách sa prestane uplatňovať a bude sa postupovať v súlade s odsekom 7 článku 36a 

nariadenia o skupinových výnimkách. 
 

                                                 
23) https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr 
24) https://www.minv.sk/?pocet-evidovanych-elektromobilov-a-hybridov 
 

https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr
https://www.minv.sk/?pocet-evidovanych-elektromobilov-a-hybridov

