Príloha č. 4
PODMIENKY POUŽITIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV FORMOU
NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody,
ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.
V zmysle pravidiel Európskej komisie týkajúcich sa štátnej pomoci sa na nehospodárske činnosti, nehospodárske
s doplnkovou hospodárskou alebo činnosti lokálneho charakteru financované úplne alebo čiastočne z verejných
zdrojov nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.
Z uvedeného dôvodu môžu obce a vyššie územné celky použiť tieto návratné finančné výpomoci (ďalej len „NFV“)
v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru,
prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom
v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01).
VYSVETLENIE POJMOV
Nehospodárskou činnosťou je bezodplatné poskytovanie tovarov/služieb širokej verejnosti. Za činnosti
nehospodárskeho charakteru možno považovať aj tie, v prípade ktorých je odplata len symbolická a ani z ďaleka
nepokrýva skutočné náklady.
Príklad:
Rekonštrukcia budovy mestského úradu, ktorá slúži len na činnosť úradu bez akéhokoľvek prenájmu tretej strane.
Podpora amatérskeho športu. Organizovanie nespoplatneného kultúrneho podujatia otvoreného pre širokú verejnosť.
Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
V praxi, ale pri niektorých konkrétnych prípadoch nie je možné vylúčiť, že sa na podporenej infraštruktúre, ktorá má
prioritne slúžiť na nehospodárske činnosti, nebudú ako sprievodné aktivity poskytovať aj hospodárske činnosti, t. j.
odplatné služby, ktoré za trhových podmienok poskytuje prijímateľ prostredníctvom verejne podporenej infraštruktúry.
Za splnenia určitých podmienok sa na takéto činnosti nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci. Ide o tzv. doplnkové
využitie na nehospodárske aktivity určenej infraštruktúry i na hospodárske aktivity. Na účely tohto rámca bude podľa
Komisie táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy
(napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita
pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu.
To znamená napr. do 20% z celkovej plochy či celkovej časovej kapacity, prípade kombináciu.
Príklad: Financovanie modernizácie telocvične strednej školy, ktorá je počas víkendov v rozsahu 12 hodín prenajímaná
verejnosti za trhovú cenu. Príslušná telocvičňa je k dispozícii bezodplatne žiakom, študentom
13 hodín denne počas pracovných dni. To znamená ročná kapacita je rozdelená nasledovne: 636 hodín ročne
komerčne využívané/3 445 hodín nekomerčného využitia = hospodárska činnosť predstavuje približne 18,46 %
na celkove ročnej kapacite infraštruktúry.
Dovolené je financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potenciálne)
narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Lokálny charakter majú činnosti určené výlučne pre lokálne
obyvateľstvo, bez zahraničných klientov alebo návštevníkov.
Príklad:
Oprava miestnej plavárne, v prípade ktorej je nepravdepodobné, že by prilákala návštevníkov zo zahraničia.
Bližšie informácie nájdete na:
http://www.statnapomoc.sk/?p=4684
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf

