
Ministerstvo financií SR
Odbor štátnej pomoci
Štefanovičova 5
817 82  Bratislava

OZNÁMENIEOZNÁMENIE
podľa §22 ods. 2 zákona  č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

¨  Oznámenie o poskytnutej (schválenej)   ¨    Oznámenie o realizácii jednotlivých platieb  
     minimálnej pomoci                                               minimálnej pomoci

1. Poskytovateľ (Názov a adresa): ..........................................................................................................................

2. Schéma minimálnej pomoci: ..............................................................................................................................

3. Vykonávateľ: .......................................................................................................................................................

4. Meno a priezvisko / obchodné meno príjemcu: ...............................................................................................

5. Adresa trvalého pobytu / sídla príjemcu: .........................................................................................................

6. IČO / DIČ príjemcu:.....................................................   7. Typ podniku: ........................................................

8. Odvetvie, v ktorom príjemca podniká (ŠKEČ): ...............................................................................................

9. Účel: ...........................................................................   10. Forma: ....................................................................

11. Fiškálny rok príjemcu: od.........................................................do....................................................................

12. Údaje o poskytnutej (schválenej) minimálnej pomoci:

Výška minimálnej pomoci v EUR Dátum poskytnutia (schválenia)

13. Údaje o realizácii jednotlivých platieb minimálnej pomoci 

Výška minimálnej pomoci v EUR Dátum poskytnutia

1. platba

2. platba

3. platba

Spolu:

14. Iná doteraz poskytnutá minimálna pomoc

Výška minimálnej pomoci v EUR Dátum poskytnutia



V............................................................................................... dňa ........................ .

Meno a priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa minimálnej pomoci................................................................ 
a odtlačok pečiatky poskytovateľa.

Poučenie pre poskytovateľov minimálnej pomoci:

Podľa  nariadenia  Komisie  (ES)  č.  1998/2006 
z     15.decembra 2006 o     uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy   
o     založení  ES  na  pomoc  de  minimis   (Ú.v.  EÚ  L  379, 
28.12.2006),  (ďalej  len  „nariadenie“)  minimálna  pomoc 
(pomoc  de minimis) predstavuje pomoc, ktorá v priebehu 
akéhokoľvek  obdobia  troch  fiškálnych  rokov  neprekročí 
v prepočte súhrnne              200 000 EUR pre jedného 
podnikateľa. Celková pomoc                   de minimis 
poskytnutá  akémukoľvek podniku pôsobiacemu v sektore 
cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR         v 
priebehu  troch  fiškálnych  rokov,  pričom  pomoc  na 
obstaranie  vozidiel  cestnej  nákladnej  dopravy podnikom, 
ktoré  vykonávajú  cestnú  nákladnú  dopravu  v  prenájme 
alebo za úhradu je vylúčená z pravidla de minimis. 

Trojročné  obdobie  v  súvislosti  s  poskytovaním 
minimálnej  pomoci  sa  určuje  na  základe  účtovného 
obdobia  príjemcu.  Podľa  zákona  č.  431/2002  Z.  z. 
o účtovníctve  v znení  neskorších  predpisov  je  to 
kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia 
podnikateľa (fiškálny rok).

Uvedené  stropy  sa  uplatňujú  bez  ohľadu  na  formu 
pomoci alebo sledovaný účel pomoci, ako aj nezávisle od 
toho, či pomoc poskytnutá poskytovateľom je financovaná 
úplne alebo čiastočne zo zdrojov Spoločenstva. 

Rozsah  pôsobnosti  nariadenia  vymedzuje  článok  1 
nariadenia. Nariadenie sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej 
je  možné  vopred  presne  vypočítať  ekvivalent   hrubého 
grantu  pomoci  „ex  ante“  bez  toho,  aby  bolo  potrebné 
vykonať hodnotenie rizika t.j. na transparentnú pomoc. 

Nariadenie  sa  uplatňuje  aj  na  pomoc  poskytnutú 
podnikom  pôsobiacim  v  sektore  dopravy  a  podnikom 
pôsobiacim  v  oblasti  spracovania  a  odbytu 
poľnohospodárskych  produktov  –  a  to  aj  pred 
nadobudnutím jeho účinnosti  v  prípade,  ak pomoc spĺňa 
všetky podmienky ustanovené v článkoch 1 a 2.

Podľa  nariadenia  sa  minimálna  pomoc  považuje  za 
poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi prizná právny 
nárok  prijať  pomoc  podľa  uplatniteľných  vnútroštátnych 
právnych predpisov (napr. deň nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia  poskytovateľa  o  poskytnutí  minimálnej 
pomoci, deň podpísania zmluvy, resp. dohody).

Pred  poskytnutím  pomoci  de  minimis poskytovateľ 
získa od príjemcu čestné vyhlásenie o všetkej pomoci  de 
minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych 
rokov              a počas prebiehajúceho fiškálneho roku 
a dôkladne sa ubezpečí o tom, že nová pomoc  de minimis 
nepresiahne stropy de minimis. 

Pri  poskytovaní  pomoci  de  minimis poskytovateľ 
písomne informuje žiadateľa o výške pomoci  (vyjadrenej 
ako  ekvivalent  hrubého  grantu)  a  o povahe  pomoci  de 
minimis podľa čl. 1 a 2 nariadenia s výslovným uvedením 
tohto nariadenia. 

V  prípade  Oznámenia  o poskytnutej  (schválenej) 
minimálnej  pomoci  poskytovateľ  zasiela  Ministerstvu 
financií  SR informácie  o schválenej  minimálnej  pomoci, 

a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom 
sa minimálna pomoc schválila. 

 V  prípade  Oznámenia  o   realizácií  jednotlivých 
platieb  minimálnej  pomoci poskytovateľ  zasiela 
Ministerstvu  financií  SR  súhrnné  informácie  o realizácií 
jednotlivých platieb, a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho 
štvrťroku,  v ktorom  sa  poskytla  posledná  platba v rámci 
schválenej minimálnej pomoci.  
 
Pokyny  na  vyplnenie  formulára  pre  oznámenie 
o poskytnutí minimálnej pomoci:
Bod:
2.  Ak  je  pomoc  poskytnutá  v  rámci  schémy 
minimálnej pomoci, uvedie sa názov  schémy. 
3.  Ak  podľa  schémy  minimálnej  pomoci  je  jej 
vykonávateľom  iný  subjekt  ako  poskytovateľ  (na  základe 
zmluvného vzťahu            s poskytovateľom), uvedie sa 
názov a sídlo vykonávateľa  schémy.
6. Ak príjemcovi nebolo pridelené IČO, uvádza sa DIČ.
7. Uvedie sa, či príjemca fyzická osoba je podnikateľ, alebo 
vykonáva prácu na základe dohody.  Okrem toho sa uvedie 
jeden z nasledujúcich typov podnikov:  mikropodnik, malý 
podnik,  stredný podnik,  alebo  veľký podnik,  a  to  podľa 
prílohy  I  k  nariadeniu  Komisie  (ES)  č.  364/2004  z 
25.februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na výskum 
a vývoj (Ú.v. ES L 63, 28.2.2004, s. 22). Podľa predmetnej 
prílohy sa podniky členia nasledovne:
Kategóriu  mikropodnikov,  malých  a stredne  veľkých 
podnikov  (ďalej  len  „MSP“)  tvoria  podniky,  ktoré 
zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú ročný obrat 
nepresahujúci 50 mil.  EUR a/alebo celkovú ročnú hodnotu 
aktív nepresahujúcu 43 mil. EUR.
V rámci  kategórie  MSP  je  malý  podnik definovaný  ako 
podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný 
obrat  a/alebo  celková  ročná  hodnota  aktív  nepresahuje  10 
mil. EUR.
V rámci  kategórie  MSP  je  mikropodnik definovaný  ako 
podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný 
obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. 
EUR. 
Pri  výpočte  počtu  pracovníkov  a finančných  súm  sa 
zohľadňujú  podniky,  ktoré  sú  definované  v  čl.  3  prílohy 
uvedeného nariadenia, pričom je potrebné postupovať podľa 
čl. 4 až 6 prílohy.
8.  Uvedie sa odvetvie, a to v zmysle štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností (ŠKEČ), ktorá je súčasťou vyhlášky 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. z  
18.  júna  2007,  ktorou  sa  vydáva  Štatistická  klasifikácia 
ekonomických činností. Uvedie sa hlavná sekcia a príslušná 
divízia, napríklad: C.10, D.35, G.45.
9. Uvedie  sa  napríklad  zamestnanosť,  vzdelávanie, 
regionálny  rozvoj,  ochrana  životného  prostredia,  výskum 
a vývoj,  kultúra  (účely  sú  uvedené  na  internetovej  stránke 
MF SR).
10. Formy pomoci príkladmo uvádza § 5 zákona č. 231/1999 
Z.  z.  o štátnej  pomoci  v znení  neskorších  predpisov 
(napríklad  dotácia,  príspevok,  grant,  úhrada  úrokov  alebo 
časti úrokov        z úveru poskytnutého podnikateľovi, úhrada 
časti  úveru,  návratná  finančná  výpomoc,  prevzatie  štátnej 
záruky  alebo  bankovej  záruky,  poskytnutie  úľavy  na  dani 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5579
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5579
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5579
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3718
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3718


alebo  penále,  pokute,  úroku  alebo  na  iných  sankciách, 
predaj  nehnuteľného majetku  štátu,  obce  alebo  vyššieho 
územného  celku  za  cenu  nižšiu  ako  je  trhová  cena, 
poskytovanie  poradenských  služieb  bezplatne  alebo  za 
čiastočnú  úhradu,  odklad  platenia  dane  alebo  povolenie 
zaplatenia dane v splátkach).
11. Uvedie sa účtovné obdobie príjemcu podľa § 3 zákona 
č.  431/2002  Z.  z.  o účtovníctve  v znení  neskorších 
predpisov. Uvádza sa len v prípade, ak účtovným obdobím 
príjemcu nie je kalendárny rok ale hospodársky rok. 
12. Údaje o poskytnutej (schválenej) minimálnej pomoci sa 
uvádzajú aj pri oznámení o realizácií jednotlivých platieb. 
Dátumom poskytnutia minimálnej pomoci môže byť napr. 
deň  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia 
poskytovateľa                 o poskytnutí minimálnej pomoci, 
deň podpísania zmluvy, resp. dohody. 
13. Uvedie sa skutočne čerpaná, resp. vyplatená  pomoc a 
dátum vyplatenia. 
14. Iná doteraz poskytnutá minimálna pomoc – uvedie sa 
pomoc  poskytnutá príjemcovi len  počas  prebiehajúceho 
fiškálneho  roku  a predchádzajúcich  dvoch  fiškálnych 
rokov, vrátane pomoci poskytnutej právnemu predchodcovi 
príjemcu.    
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