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EURÓPSKA KOMISIA 

V Bruseli, dňa 13.IX.2006  
K(2006) 3975 Konečné rozhodnutie  

 
Vec: Štátna pomoc N 469/2006 – Slovenská republika  

Regionálna mapa pomoci na roky 2007 - 2013 
 
Vážený pán minister, 

1. POSTUP 

1. Listom zo dňa 10. júla 2006, doručenom Komisii 13. júla 2006 slovenské orgány 
notifikovali regionálnu mapu pomoci na obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. 

2. Komisia prijala 21. decembra 2005 Usmernenia o národnej regionálnej pomoci 
na roky 2007 - 20131 (ďalej len „URP“). Na základe postupu uvedenom v článku 
88 ods. 3 zmluvy a v súlade s bodom 100 URP by mal každý členský štát Komisii 
oznámiť regionálnu mapu pomoci, ktorá sa vzťahuje na celé územie členského 
štátu v období rokov 2007 - 2013. V súlade s článkom 101 sa schválená 
regionálna mapa pomoci zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a bude sa 
považovať za neodlučiteľnú súčasť URP.  

2. OPIS 

3. Podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. a) alebo výnimky 87 ods. 3 písm. c) 
Zmluvy o ES bolo na čerpanie pomoci v období od 1. 5. 2004 
do 31. 12. 20062 oprávnené celé územie Slovenskej republiky. Slovenské orgány 
navrhujú, aby v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 boli tri zo štyroch 
slovenských regiónov NUTS - II naďalej oprávnené na čerpanie regionálnej 
investičnej pomoci podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. 
Slovenské orgány tiež označili časti regiónu NUTS - II oblasti SK01 Bratislavský 
kraj, ktoré majú byť oprávnené podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy 
o ES v rámci prechodného dodatočného poskytovania pomoci na obdobie 
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13. 

2 Rozhodnutie o nevznášaní námietok voči regionálnej mape pomoci Slovenskej republiky na obdobie 
medzi 1. májom 2004 a 31. decembrom 2006 (SK 72/2003). 



2 

4. Všetky navrhnuté stropy pomoci sa týkajú investícií veľkých podnikov. V prípade 
stredných podnikov 

3 možno tento strop pomoci zvýšiť 
4 o 10 percentuálnych 

bodov a v prípade malých podnikov5 o 20 percentuálnych bodov. 

2.1. Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a): navrhnuté na celé obdobie 
rokov 2007 - 2013  

5. Podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. a) sa na celé obdobie rokov 2007 - 2013 
s intenzitou pomoci 50 % GGE navrhujú ako oprávnené tieto regióny NUTS - II:  

– SK03 Stredné Slovensko 
– SK04 Východné Slovensko 
 

6. Podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. a) sa na celé obdobie rokov 2007 - 2013 
s intenzitou pomoci 40 % GGE navrhujú ako oprávnené tieto regióny NUTS - II:  

– SK02 Západné Slovensko 
2.2. Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c): prechodné dodatočné 

poskytovanie pomoci (1. 1. 2007 - 31. 12. 2008) 
7. Podľa výnimky článku 87. ods. 3 písm. c) sa na obdobie rokov 2007 - 2008 

pri strope pomoci vo výške 10 % GGE navrhujú ako oprávnené tieto časti regiónu 
NUTS - II SK01 Bratislavský kraj:  

– LAU1 - 102  Okres Bratislava II 
– LAU1 - 103  Okres Bratislava III 
– LAU1 - 104  Okres Bratislava IV 
– LAU2 - 529435 Bratislava – Čunovo 
– LAU2 - 529443 Bratislava – Jarovce 
– LAU2 - 529494 Bratislava – Rusovce 
– LAU1 - 106  Okres Malacky  
– LAU1 - 108  Okres Senec 

3. HODNOTENIE 
3.1. Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a): navrhnuté na celé obdobie 

rokov 2007 - 2013  

8. V súlade s bodom 44 URP nesmie strop pomoci pre regióny, na ktoré sa vzťahuje 
článok 87 ods. 3 písm. a) presiahnuť 50 % GGE v prípade regiónov s HDP na 
obyvateľa nižším než 45 % priemeru EÚ - 25 , čo sa týka týchto regiónov 
NUTS - II, ako to vyplýva z ich HDP na obyvateľa 

6:  

– SK03 Stredné Slovensko  40,72 % 

                                                 
3 Ako je uvedené v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie (ES) 70/2001, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22 alebo iné nasledujúce nariadenie. 

4 Okrem pomoci poskytnutej v sektore dopravy a pomoci pre veľké investičné projekty.  

5 Pozri poznámku pod čiarou 3. 

6 Hrubý domáci produkt vyjadrený v štandarde kúpnej sily na obyvateľa na roky 2000 - 2002. (EÚ - 25 = 
100) 
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– SK04 Východné Slovensko  37,21 % 

9. V súlade s uvedeným bodom URP nesmie strop pomoci pre regióny patriace 
do pôsobnosti článku 87 ods. 3 písm. a) presiahnuť 40 % GGE v prípade regiónov 
s HDP na obyvateľa nižším než 60 % priemeru EÚ – 25. Týka sa to týchto 
regiónov NUTS - II, ako to vyplýva z ich HDP na obyvateľa: 

– SK02 Západné Slovensko  45,42 % 

3.2. Regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c): prechodné dodatočné 
poskytovanie pomoci (1. 1. 2007 - 31. 12. 2008) 

10. V súlade s bodom 95 URP môžu členské štáty výnimočne navrhnúť dodatočné 
regióny oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) do 
1. januára 2009 za predpokladu, že budú splnené tieto podmienky: 

– dotknuté regióny boli oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 
ods. 3 písm. c) k 31. decembru 2006, 

– maximálna intenzita pomoci povolená v dodatočných regiónoch 
navrhnutých v súlade s týmto ustanovením neprekročí úroveň 10 %, 

– v prílohe V URP sa 7,5 % populácie Slovenska zahrnulo do prechodného 
dodatočného poskytovania pomoci oprávneného na národnú regionálnu 
pomoc podľa výnimky článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES na roky 
2007 – 2008. 

11. Populácia v častiach regiónu NUTS – II oblasti SK01 Bratislavský kraj označená 
ako oprávnená na národnú regionálnu pomoc podľa tohto ustanovenia URP 

7: 

– LAU1 - 102  Okres Bratislava II  107 991 
– LAU1 - 103  Okres Bratislava III    61 606 
– LAU1 - 104  Okres Bratislava IV    93 116 
– LAU2 - 529435 Bratislava – Čunovo         927  
– LAU2 - 529443 Bratislava – Jarovce      1 212 
– LAU2 - 529494 Bratislava – Rusovce      2 011 
– LAU1 - 106  Okres Malacky      64 966 
– LAU1 - 108  Okres Senec     52 998 

12. Celková výška populácie všetkých regiónov oprávnených podľa výnimky článku 
87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES na roky 2007 až 2008 predstavuje 384 827 osôb, 
čo je 7,1 % celkovej populácie Slovenskej republiky (5,91 milióna). Celková 
výška populácie regiónov, na ktorú sa vzťahuje výnimka, nepresahuje hranicu 
7,5 % celkovej populácie členského štátu podľa prílohy V URP. 

13. Vzhľadom na to, že celé územie regiónu NUTS - II oblasti SK01 Bratislavský 
kraj bolo oprávnené na uplatňovanie výnimky článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy 
o ES na obdobie medzi 1. májom 2004 a 31. decembrom 20068, je splnená aj 

                                                 
7 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2002, stav populácie k 31.12.2002 

8 Rozhodnutie o nevznášaní námietok voči regionálnej mape pomoci Slovenskej republiky na obdobie 
medzi 1. májom 2004 a 31. decembrom 2006 (SK 72/2003). 
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podmienka týkajúca sa toho, že dotknuté regióny boli oprávnené na regionálnu 
pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES dňa 31. decembra 2006. 

14. Regióny určené ako oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 
písm. c) Zmluvy o ES na obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 pri intenzite 
pomoci 10 % GGE tak spĺňajú podmienky bodu 95 URP. 

3.3. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa regionálnej mapy pomoci 

15. V súlade s bodom 49 URP možno všetky predchádzajúce stropy pomoci zvýšiť 
pre stredné podniky o 10 % GGE 

9 a pre malé podniky a 20 % GGE 
10. V prípade 

investičných projektov s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov 
EUR nie sú v súlade s bodom 67 URP povolené žiadne bonusy.   

16. Na základe uvedeného hodnotenia sú stropy pomoci pre regionálnu investičnú 
pomoc, ktoré oznámila Slovenská republika na obdobie rokov 2007 – 2013, 
v súlade s maximálnou intenzitou pomoci umožnenou v rámci URP. 

17. Komisia pripomína, že v súlade s bodom 8 URP sa tieto stropy pomoci týkajú 
spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov iba v rozsahu ustanovenom 
v usmerneniach Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva11, 
alebo iných usmerneniach, ktoré ich nahrádzajú. 

18. Komisia berie do úvahy tieto záväzky, ktoré zverejnili slovenské orgány 
v oznámení: 

(a) Slovenské orgány potvrdili, že iba regióny stanovené v regionálnej mape 
štátnej pomoci, ktorú uverejnila Komisia na  základe tohto oznámenia, 
budú oprávnené na regionálnu investičnú pomoc v súlade s URP, resp. 
akýmkoľvek nariadením o skupinovej výnimke pre štátnu pomoc 
týkajúcim sa regionálnej pomoci. 

(b) Slovenské orgány potvrdili, že iba malé podniky s hospodárskou 
činnosťou v regiónoch stanovených v regionálnej mape štátnej pomoci, 
ktorú uverejnila Komisia na základe tohto oznámenia budú oprávnené na  
pomoc pre novo vytvorené malé podniky podľa oddielu 6 (body 84 až 91) 
URP. 

(c) Slovenské orgány potvrdili, že všetky plány súvisiace s poskytnutím 
regionálnej pomoci budú Komisii oznámené v súlade s článkom 88 ods. 3 
zmluvy, či už ako schéma pomoci, alebo ako individuálna notifikácia, 
pokiaľ sa nebude uplatňovať nariadenie o výnimke pre štátnu pomoc. 

(d) Slovenské orgány potvrdili, že celá regionálna investičná pomoc bude 
v súlade so stropmi stanovenými pre daný región v regionálnej mape 
štátnej pomoci uverejnenej Komisiou na základe tohto oznámenia. 

                                                 
9 Pozri poznámku pod čiarou 3. 

10 Pozri poznámku pod čiarou 3. 

11Ú. v. ES C 28 z 1.2.2000, s. 2. Korigendum uverejnené v Ú. v. ES L 232 12.8.2000, s. 17. 
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(e) Slovenské orgány potvrdili, že maximálne stropy stanovené pre daný 
región v regionálnej mape štátnej pomoci uverejnenej Komisiou 
na základe tohto oznámenia budú pre veľké investičné projekty upravené 
podľa vzorca v bode 67 URP. 

(f) Slovenské orgány potvrdili, že všetky veľké investičné projekty, ktorých 
navrhovaná výška pomoci presahuje maximálnu povolenú čiastku pomoci, 
ktorá môže byť poskytnutá investícii s oprávnenými výdavkami vo výške 
100 miliónov EUR v súlade so stupnicou uvedenou v bode 67 URP, budú 
Komisii oznámené samostatne. 

3.4. Vhodné opatrenia 

19. Listom zo dňa 6. marca 2006 s referenčným číslom D/(06)240 Komisia navrhla 
slovenským orgánom vhodné opatrenia, ktorými sa okrem iného obmedzuje 
uplatňovanie ich existujúcich schém regionálnej pomoci do 31. decembra 2006. 
Slovenské orgány bezpodmienečne prijali tieto vhodné opatrenia listom 
z 29. marca 2006. 

4. ROZHODNUTIE 
20. Komisia preto rozhodla o: 

– zosúladení regionálnej mapy štátnej pomoci Slovenska na roky 2007 -
 2013 so Zmluvou o ES, ako je uvedené v prílohe, keďže spĺňa podmienky 
stanovené v usmerneniach o regionálnej pomoci na obdobie rokov 2007 -
 2013. Táto mapa je platná od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.  

– zverejnení mapy tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu 
v Úradnom vestníku Európskej únie. Celé znenie tohto listu v autentickom 
jazyku bude uverejnené na tejto internetovej stránke:  
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Všetky požiadavky súvisiace s týmto listom posielajte doporučene alebo faxom na túto 
adresu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid I 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 
Fax: 0032 2 296 12 42 

Prijmite, prosím, pán minister, výraz mojej najhlbšej úcty,  

 Za Komisiu 

Neelie KROES 
členka Komisie 
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Príloha k rozhodnutiu v prípade N 469/2006 
  

Usmernenia o národnej regionálnej pomoci na roky 2007 -2013:Ú. v. EÚ C 54, 
4. 3. 2006, s. 13. 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – regionálna mapa štátnej pomoci 1. 1. 2007 -
 31. 12. 2013 

(schválené Komisiou dňa 13.9.2006)  

(REGIÓN NUTS ΙΙ) 

                   (REGIÓN NUTS ΙΙI) 

Strop regionálnej investičnej pomoci 1  

(Platný pre veľké podniky) 

  

1. Regióny oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES na 
obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2013 

SK02   Západné Slovensko 40% 

SK03   Stredné Slovensko 50% 

SK04   Východné Slovensko 50% 

2. Regióny oprávnené na prechodné poskytovanie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES na 
obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2013 

SK01 Bratislavský kraj  

          LAU1-102  Okres Bratislava II 10% 

          LAU1-103  Okres Bratislava III 10% 

          LAU1-104  Okres Bratislava IV 10% 

          LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo 10% 

          LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce 10% 

          LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce 10% 

          LAU1 – 106   Okres Malacky 10% 

          LAU1 – 108   Okres Senec 10% 

 

                                                 
1   Pokiaľ ide o investičné projekty s oprávnenými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliónov EUR, tento 

strop sa zvyšuje o 10 percentuálnych bodov pre stredne veľké spoločnosti a 20 percentuálnych bodov 
pre malé spoločnosti tak, ako je to uvedené v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 týkajúcom sa 
vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).  Pokiaľ 
ide o veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 50 miliónov EUR je tento 
strop predmetom úpravy v súlade s bodom 67 Usmernení týkajúcich sa národnej regionálnej pomoci 
na roky 2007 - 2013. 


