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1.  Úvod 
 

Úrad vlády Slovenskej republiky je v súlade s Memorandom o porozumení o implementácii 
Nórskeho finančného mechanizmu 2009-20141 v znení jeho neskorších zmien a  Programovou 
dohodou2 ustanovený za správcu programu pre program Domáce a rodovo podmienené násilie a 
zodpovedá za poskytovanie finančných  prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len 
„NFM“) a štátneho rozpočtu SR. 
 

Cieľom programu Domáce a rodovo podmienené násilie (ďalej len „program“) je predchádzanie 
a riešenie rodovo podmieneného násilia prostredníctvom realizácie projektov v rámci viacerých 
opatrení, predmetom ktorých je vytvorenie azylových domov pre ženy, vytvorenie nových služieb pre 
ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti, podpora existujúcich centier pre obete domáceho 
násilia ako aj pre ženy ohrozené násilím. Program sa opiera o existujúcu právnu úpravu právnych 
vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb. V rámci programu sa budú realizovať nasledovné 
opatrenia3: 

 
• Opatrenie  1 

- vytvorenie bezpečných ženských domov, ktoré spĺňajú  Európske štandardy, reflektujú 
ľudsko-právny prístup a špecifické potreby cieľových skupín, venujú náležitú úctu 
odlišnému pôvodu žien a princípu nediskriminácie  zo znevýhodnených skupín a princíp 
nediskriminácie (etnická príslušnosť, národnosť, zdravotný stav, vek, atď.), 

- stavebné práce a iné investície potrebné na zabezpečenie primeranej kvality bývania 
v súlade s Európskymi štandardmi pre bezpečné ženské domy, ak je to relevantné, 

- poskytovanie podporných služieb ženám ohrozeným násilím a ženám, ktoré sú obeťami 
násilia a ich deťom v súlade s Európskymi štandardmi,  

- prevádzka bezpečných ženských domov. 
 

• Opatrenie 2 
- vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím alebo obete násilia a ich deti - 

poradenské centrá, 
- drobné stavebné práce a iné investície potrebné k prispôsobeniu poradenského centra 

Európskym štandardom, ak je to relevantné, 
- poskytovanie poradenských služieb pre ženy ohrozené násilím alebo obete násilia a ich 

deti v súlade s Európskymi štandardami, 
- prevádzkovanie poradenského centra pre ženy ohrozené násilím alebo obete násilia a ich 

deti v súlade s Európskymi štandardami, 
- aktivity poradenského centra zamerané na prevenciu a elimináciu rodovo podmieneného 

násilia. 
 

• Opatrenie 3 
- poskytovanie poradenských služieb pre obete domáceho násilia (s výnimkou žien 

ohrozených násilím a zažívajúcich rodovo podmieneného násilie a ich detí) s primeranou 
aplikáciou Európskych štandardov, 

- drobné stavebné práce a iné investície potrebné k primeranému prispôsobeniu 
poradenského centra Európskym štandardom, ak je to relevantné, 

- prevádzkovanie poradenského centra pre obete domáceho násilia, 
- aktivity poradenského centra zamerané na prevenciu a elimináciu domáceho násilia. 

                                                 
1Memorandum o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014 uzatvorené medzi Nórskym 
kráľovstvom a Slovenskou republikou dňa 20.10.2010 
2
 Programová dohoda na financovanie programu Domáce a rodovo podmienené násilie uzatvorená medzi Ministerstvom 

zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a Úradom vlády Slovenskej republiky dňa 6.11.2012 
3
 Viac informácií k opatreniam je uvedených vo výzve na predkladanie projektov, ku ktorej je priložená táto metodika 
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  Posledný vývoj práva Európskej únie (EÚ) v oblasti štátnej pomoci4 nasvedčuje, že EÚ považuje 

sociálne služby za služby všeobecného hospodárskeho záujmu a upravuje ich financovanie v osobitnom 
režime, ktorý zabezpečí ich zlučiteľnosť so spoločným trhom. To, či poskytovanie určitej sociálnej 
služby predstavuje ekonomickú aktivitu (činnosť), nie je možné určiť plošne a je nutné analyzovať 
konkrétne prípady. „Aby sa určitá služba mohla považovať za ekonomickú činnosť, na ktorú sa 
vzťahujú ustanovenia o vnútornom trhu (voľný pohyb služieb a sloboda usadiť sa), je základným 
predpokladom to, že je poskytovaná za odplatu. Za službu však nemusia nevyhnutne platiť príjemcovia 
služieb. Ekonomická povaha služby nezávisí od právneho postavenia poskytovateľa tejto služby 
(ktorým môže byť napríklad neziskový subjekt) ani od druhu tejto služby, ale skôr od spôsobu, akým je 
služba skutočne poskytovaná, organizovaná a financovaná. V praxi to znamená, že okrem činností 
súvisiacich s výkonom verejnej moci, na ktoré sa podľa článku 45 Zmluvy o ES nevzťahujú ustanovenia 
o vnútornom trhu, môže byť prevažná väčšina služieb považovaná za „ekonomické činnosti“ v zmysle 
ustanovení Zmluvy o ES o vnútornom trhu (články 43 a 49).“5 

Správca programu bude vzhľadom na vyššie uvedené v rámci programu vo vzťahu k financovaniu 
projektov zameraných na vytvorenie podmienok na poskytovanie sociálnych služieb, resp. 
poskytovanie sociálnych služieb, ako aj iných činností, ktoré zvýšia kvalitu sociálnej služby a je 
možné ich považovať za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, uplatňovať postupy upravené 
legislatívou EÚ, týkajúce sa financovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu z verejných 
prostriedkov. 

2. Cieľ  a predmet metodiky 

Metodika je vytvorená v súlade s Rozhodnutím komisie č. K(2011) 9380 o uplatňovaní článku 106 
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo 
verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu  (ďalej len „rozhodnutie“) a slúži najmä na: 

• určenie výpočtu náhrady za služby vo verejnom záujme; náhrada za služby vo verejnom bude 
na základe projektovej zmluvy poskytnutá formou projektového grantu prijímateľovi, ktorý 
spĺňajú definíciu podniku6 a ktorý bol prostredníctvom projektovej zmluvy poverený 
poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v rámci opatrení 1, 2 a 3, ak je to 
relevantné 

• stanovenie postupov na kontrolu nadmernej náhrady počas doby trvania poverenia. 

3. Zlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom 

Projektový grant poskytnutý prijímateľovi (podniku) vo výške náhrady za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu predstavuje štátnu pomoc, ktorá je zlučiteľná s vnútorným trhom a vyňatá 
z notifikačnej povinnosti podľa čl. 108 ods. 3 ZFEÚ za predpokladu, že sú splnené podmienky 
stanovené v rozhodnutí.   

                                                 
4
 Oznámenie Komisie 2012/C 8/03 Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme 

(2011)   
5
 Oznámenie Komisie 2007/725 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu, hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru 

regiónov sprevádzajúce oznámenie „Jednotný trh pre Európu 21. storočia“ Služby všeobecného záujmu vrátane sociálnych 
služieb všeobecného záujmu: nový európsky záväzok 
6Subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť,  ktorou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke  tovarov a služieb na 
trhu, bez ohľadu na jeho právne postavenie, spôsob financovania a na to, či bol založený s cieľom dosahovať zisk. 
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Rozhodnutie sa okrem iného uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom 
záujme udelenej podnikom v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle čl. 
106 ods. 2 ZFEÚ7 ak: 

• ide náhradu za poskytovanie služieb vo verejnom záujme, ktoré napĺňajú základné sociálne 
potreby, pokiaľ ide o zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o dieťa, prístup 
a reintegráciu na trh práce, sociálne bývanie a starostlivosť o zraniteľné skupiny a sociálne 
začlenenie týchto skupín8 

• podnik je poverený poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a obdobie 
trvania poverenia nepresiahne 10 rokov (okrem prípadov, ak sa od poskytovateľa služby 
vyžaduje významná investícia, ktorú treba amortizovať počas dlhšieho obdobia )9.  

 
Ak počas trvania poverenia prestanú plniť podmienky na  uplatňovanie tohto rozhodnutia, 

opatrenie sa musí notifikovať v súlade s čl. 108 ods. 3 ZFEÚ. 
 

Štátnu pomoc poskytnutú podľa rozhodnutia možno považovať za zlučiteľnú iba ak je poskytovaná 
na zabezpečenie poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, za predpokladu, že sú 
splnené všetky podmienky rozhodnutia, pričom členské štáty ÉU môžu rozhodnúť, ktoré služby by sa 
mohli klasifikovať ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu.  

 
Cieľom slovenskej právnej úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb je 

podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej 
situácii.  

 
Sociálna služba je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) definovaná ako odborná činnosť, obslužná činnosť alebo 
ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

• prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie10, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

• zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 
podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

• zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 
fyzickej osoby, 

• riešenie krízovej sociálnej situácie11 fyzickej osoby a rodiny, 
• prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať aj iné činnosti ako upravuje zákon o sociálnych 
službách, ktoré zvýšia kvalitu sociálnej služby. Sociálne služby spadajú do kategórie služieb vo 
verejnom záujme.  

                                                 
7
 Čl. 106 ods. 2 ZFEÚ „Podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo podniky, ktoré 

majú povahu fiškálneho monopolu, podliehajú pravidlám zmlúv, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že 
uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo v skutočnosti plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Rozvoj 
obchodu nesmie byť ovplyvnený v takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Únie.“ 
8 Článok 2 ods. 1) písm. c) rozhodnutia 
9Článok 2 ods. 2) rozhodnutia 
10 ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre 
svoje životné návyky alebo pre spôsob života,  pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  z dôvodu, že 
dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu , pre výkon opatrovania fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou 
obchodovania s ľuďmi 
11 ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou 
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Aby sa článok 106 ods. 2 ZFEÚ mohol uplatňovať, príslušný podnik musí byť podnik - prijímateľ 
poverený poskytovaním konkrétnej služby všeobecného hospodárskeho záujmu.  S cieľom zabezpečiť 
splnenie kritérií stanovených v článku 106 ods. 2 ZFEÚ bude v poverení, ktoré bude súčasťou 
projektovej zmluvy uvedené o aký podnik ide, aký je presný obsah a trvanie záväzkov služby vo 
verejnom záujme, prípadne príslušné územie, na ktoré sa tieto záväzky vzťahujú, či boli udelené 
výlučné alebo osobitné práva, a opis mechanizmu náhrad a parametrov na určenie náhrady a ako sa 
predchádza možnej nadmernej náhrade a ako sa možná nadmerná náhrada vracia späť, vrátane 
odkazu ne rozhodnutie.  

4. Metodika pre určenie výšky náhrady 

Náhrady súvisiace so službou všeobecného hospodárskeho záujmu, na poskytovanie ktorých 
bude Prijímateľ poverený prostredníctvom projektovej zmluvy sa budú v rámci projektu vyplácať ako 
projektový grant určený na úhradu skutočne vynaložených výdavkov počas obdobia trvania 
poverenia. Obdobie trvania poverenia sa zhoduje s dobou realizácie projektu. Projektový grant sa 
bude vyplácať systémom zálohovej platby  za podmienok stanovených v projektovej zmluve. 

Celkové oprávnené výdavky projektu navrhnuté v žiadosti o projekt (v rozpočte) predstavujú čisté 
náklady, vrátane prípadného primeraného zisku, potrebné na poskytovanie služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu a ich výška musí byť vypočítaná v súlade s nižšie uvedenou metodikou výpočtu 
čistých nákladov a primeraného zisku. 

Správca programu poskytne Prijímateľovi projektový grant ako náhradu za službu vo verejnom 
záujme  v maximálnej výške 85 %12 zo sumy celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške zvyšnej sumy celkových 
oprávnených výdavkov. Zodpovedajúci podiel spolufinancovania projektu musí byť prevedený na 
projektový účet ku každej zálohovej platbe poskytnutej prijímateľovi.  

Správca programu ako poskytovateľ zodpovedá za udelenie náhrady v súlade s článkom 5 
rozhodnutia, podľa ktorého výška náhrady nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, 
ktoré vznikli pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme a primeraný zisk. 
 

 

 

Miera projektového grantu = podiel projektového grantu na celkových oprávnených výdavkoch 
projektu; miera projektového grantu je stanovená v projektovej zmluve. 

 

Metodika výpočtu čistých nákladov 

 

Čisté náklady sa vypočítajú podľa vzorca: 

 

 

Náklady = celkové náklady potrebné na realizáciu projektu (celkové oprávnené výdavky) 

Príjem = celý príjem získaný zo služby všeobecného hospodárskeho záujmu v rámci trvania 
poverenia (v čase podania žiadosti o projekt odhadovaný) 

 

                                                 
12Ak je prijímateľom mimovládna organizácia, miera projektového grantu môže byť v maximálnej výške 90% 

Výška náhrady =(čisté náklady + primeraný zisk) / 100 * (miera projektového grantu) 

Čisté náklady = náklady - príjem 
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Náklady pridelené na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v rámci rozpočtu môžu 
pokrývať: 

• všetky priame náklady vzniknuté pri poskytovaní služby všeobecného hospodárskeho záujmu, 
• primeraný príspevok na náklady spoločné pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu a 

iné činnosti (nepriame náklady)13, 
• náklady spojené s investíciami týkajúcimi sa najmä infraštruktúry, ak sú potrebné na 

poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu.  

Náklady uvedené v schválenom rozpočte projektu, ktoré preukázateľne nesúvisia so službou 
všeobecného hospodárskeho záujmu, nebudú uznané za oprávnené výdavky, a  teda nebudú 
preplatené z projektového grantu ako náhrada. 

V zmysle článku 5 rozhodnutia nesmie byť výška náhrady poskytnutá prijímateľovi vyššia, ako je 
suma nevyhnutná na pokrytie čistých nákladov vzniknutých pri plnení záväzkov služby vo verejnom 
záujme a primeraný zisk. 

 
Metodika výpočtu primeraného zisku  

Väčšina služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v rámci programu bude pravdepodobne 
poskytovaná bez dosahovania zisku, avšak v prípade, že by poskytovanie služby malo byť spojené 
s dosahovaním zisku, je nutné sledovať jeho primeranosť. 

Primeraný zisk  znamená mieru rentability kapitálu, ktorú by vyžadoval bežný podnik zvažujúci 
poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu pri zohľadnení miery rizika, a to na dĺžku 
trvania poverenia.  

Miera rentability kapitálu je vymedzená ako vnútorná miera návratnosti (IRR), ktorú podnik 
dosiahne zo svojho investovaného kapitálu počas doby trvania poverenia. Miera rizika závisí od 
príslušného sektora, typu služby a povahy náhrady. Vnútorná miera návratnosti (IRR) vyplýva z čistej 
súčasnej hodnoty (NPV) ako funkcie vnútornej miery návratnosti. Miera návratnosti, pre ktorú táto 
funkcia je nula, je vnútorná miera návratnosti. 

Pre výpočet IRR sa uplatňuje nasledovný vzorec:  

 

                                                 
13 Výpočet nepriamych nákladov je stanovený v Príručke pre prijímateľa a partnera 

Ak sú všetky činnosti prijímateľa obmedzené na službu všeobecného hospodárskeho 
záujmu, výkonom ktorej je poverený v rámci projektu, možno zohľadniť všetky jeho 
náklady. 

Ak prijímateľ vykonáva aj činnosti, ktoré nespadajú do rozsahu služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, vykonávaním ktorej je poverený v rámci projektu, možno zohľadniť 
len náklady súvisiace so službou všeobecného hospodárskeho záujmu v rámci projektu. 
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Získať matematické riešenie vyššie uvedeného vzorca nie je jednoduché a v praxi je 
najjednoduchšie použiť finančnú kalkulačku alebo funkciu IRR dostupnú v programe Microsoft Excel. 
Pokiaľ kalkulačku, resp. Microsoft Excel nemáte k dispozícií, je najrýchlejšou metódou pre výpočet IRR 
metóda odhadu. Základná definícia IRR sa rozpíše a dosadí hodnotami:  

 

 

CFt – hodnota peňažného toku (cashflow) v jednotlivých rokoch. Cashflow (CF) sa vypočíta ako 
rozdiel medzi príjmami a výdavkami.  

IRR – miera rentability kapitálu (hľadaná sadzba) 

t – jednotlivé roky trvania poverenia 

Za IRR postupne dosádzame odhad.  Pokiaľ je odhad nižší, než skutočné IRR, hodnota NPV > 0, ak 
bol odhad vyšší než skutočné IRR, vyjde NPV < 0. Postupným spresňovaním odhadu IRR dostaneme 
hodnotu, pre ktorú získame výsledok NPV = 0. 

Ak IRR nepresahuje relevantnú swapovú úrokovú mieru14 zvýšenú o prémiu vo výške 100 
bázických bodov, považuje sa za primeranú.   

 
Relevantná swapová úroková miera je swapová úroková miera, ktorej splatnosť a mena 

zodpovedajú trvaniu a mene poverovacieho aktu. (V čase tvorby metodiky sa päťročná swapová miera 
pre euro  pohybovala na úrovni 0,9 % p.a. 15 V prípade jej navýšenia o 100 bázických bodov, teda o 1, 
sa dostaneme na úroveň 1,9 % p.a.) V tejto súvislosti sa príslušná swapová úroková miera vníma ako 
vhodná miera rentability v prípade bezrizikovej investície. Prémia vo výške 100 bázických bodov slúži 
okrem iného ako náhrada za riziko likvidity súvisiace s poskytovaním kapitálu, ktorý sa investuje do 
prevádzkovania služieb počas obdobia poverenia. 
 

Ak prijímateľ vykonáva činnosti patriace do rozsahu i mimo rozsahu služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, v interných účtoch je povinný samostatne vykazovať náklady a príjmy 
spojené so službou všeobecného hospodárskeho záujmu a tie náklady a príjmy, ktoré súvisia s 
ostatnými službami, ako aj parametre na priraďovanie nákladov a výnosov.  

Náklady spojené s akýmikoľvek inými činnosťami mimo rozsahu služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu zahŕňajú všetky priame náklady, primeraný príspevok na spoločné náklady 
a primeranú rentabilitu vlastného imania. Za takéto náklady sa neudelí žiadna náhrada. 

To či poskytnutý projektový grant nepredstavoval nadmernú náhradu za služby vo verejnom 
záujme, kontroluje správca programu každoročne podľa bodu 5 tejto metodiky. Nadmernú náhradu 
je Prijímateľ povinný vrátiť. Ak bola podniku poskytnutá nadmerná náhrada, správca programu 
požiada dotknutý podnik - prijímateľa o vrátenie všetkej nadmernej poskytnutej náhrady. Parametre 
na výpočet náhrady sa pre budúcnosť aktualizujú. Pokiaľ nadmerná náhrada nepresahuje 10 % výšky 
priemernej ročnej náhrady, možno túto nadmernú sumu preniesť do ďalšieho obdobia a odčítať ju z 
platby splatnej v danom období. 

                                                 

14
 Swapová úroková miera je ekvivalentom medzibankovej úrokovej miery (IBOR) s dlhšou splatnosťou. Na finančných trhoch 

sa používa ako referenčná sadzba pre stanovenie miery financovania. 

15
http://www.patria.cz/currenciesrates/EUR/5Y/irs/chart.html 
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5. Kontrola nadmernej náhrady a metodika pre výpočet nadmernej náhrady 

Kontrolu nadmernej náhrady vykoná správca programu každoročne najneskôr do 30.8. príslušného 
kalendárneho roku, a to za rok, v rámci ktorého bol prijímateľ poverený poskytovaním služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu a bola mu poskytnutá náhrada, a na základe dokumentácie 
(najmä súvaha, výkaz ziskov a strát a pod.)16 vždy spätne za kalendárny rok. 

Náhrada udelená na poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorú podnik 
v skutočnosti použije na činnosti na inom trhu na účely, ktoré nie sú uvedené v poverení, nie je 
nevyhnutná na poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu, a môže takisto predstavovať 
nezlučiteľnú štátnu pomoc, ktorú prijímateľ bude musieť vrátiť. 
 

Nadmerná náhrada sa vypočíta podľa vzorca:  
 
 
 
 
 

 

Ak je nadmerná náhrada menšia alebo sa rovná nule, nedošlo k poskytnutiu nadmernej náhrady. 

AK je nadmerná náhrada vyššia ako nula, za nadmernú náhradu je považovaná celá kladná suma a 
prijímateľ je povinný ju vrátiť správcovi programu, okrem prípadu kedy je možné ju preniesť do 
ďalšieho obdobia a odčítať ju z platby splatnej v danom období v súlade s rozhodnutím. 

6. Predkladanie správ Komisii 

Slovenská republika predkladá Komisii správu o vykonávaní rozhodnutia každé dva roky. Správy 
budú v súlade s rozhodnutím poskytovať podrobný prehľad uplatňovania rozhodnutia, pokiaľ ide 
o rôzne  kategórie služieb  uvedených v článku 2 ods. 1 rozhodnutia vrátane: 

a) opis uplatňovania tohto rozhodnutia na služby patriace do rozsahu uplatňovania, a to vrátane 
interných činností; 

b) celkovú výšku pomoci poskytnutej v súlade s týmto rozhodnutím s rozpisom príjemcov podľa 
odvetvia hospodárstva; 

c) informáciu, či uplatňovanie tohto rozhodnutia na konkrétny typ služby viedlo k ťažkostiam 
alebo sťažnostiam tretích strán a  

d) akékoľvek iné informácie týkajúce sa uplatňovania tohto rozhodnutia, ktoré vyžaduje Komisia a 
ktoré je potrebné spresniť včas pred predložením správy. 

Prvá správa bude predložená najneskôr do 30. júna 2014. 

 
Príloha: Výpočet náhrady 
 
 

                                                 
16

Účtovnú závierku overenú príslušným orgánom v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
zašle každoročne prijímateľ správcovi programu 
 

Nadmerná náhrada = (náhrada poskytnutá v období kalendárneho roku na základe projektovej 
zmluvy)-(výška náhrady vypočítaná podľa bodu 4 z predloženej účtovnej závierky prijímateľa) 

 


