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SA.46530 Národný futbalový štadión

 Proces od prednotifikácie až k vydaniu rozhodnutia

 4. júla 2016 – prednotifikácia opatrenia na pomoc pri výstavbe Národného futbalového
štadiónu v Bratislave

 12. júla 2016 – pracovné stretnutie zástupcov poskytovateľa pomoci so zástupcami EK

 12. júla 2016, 14. júla 2016 a 28. júla 2016 – EK na základe ďalších informácií zo strany
poskytovateľa vyjadrila pripomienky k opatreniu pomoci

 1. októbra 2016 – oficiálna notifikácia opatrenia prostredníctvom elektronickej notifikácie,
poskytovateľ súčasne požiadal o priorizáciu opatrenia

 7. decembra 2016, 10. februára 2017, 25. apríla 2017 – EK si vyžiadala doplňujúce informácie

 28. decembra 2016, 11. januára 2017, 3. marca 2017, 27. apríla 2017 – slovenské orgány
poskytli odpovede na doplňujúce otázky EK

 24. mája 2017 – EK vydala rozhodnutie, že opatrenie pomoci je zlučiteľné s vnútorným trhom
v zmysle čl. 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ



SA.46530 Národný futbalový štadión

 Poskytovateľ pomoci

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Príjemca pomoci

 NFŠ, a.s.

• vznikla rozdelením právneho predchodcu – spoločnosti: Národný futbalový štadión a.s.,
ktorá vznikla 12. augusta 2006

• vznikla zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky 1. januára 2016

• ide o akciovú spoločnosť so základným imaním 25.000 eur

• 100 % vlastníkom je ŠK Slovan Bratislava futbal a.s.

• druhým právnym nástupcom je podnik Tehelné a.s.

 NFŠ – zodpovedá za štadión – športovú časť projektu

 Tehelné, a.s. – zodpovedá za správu nehnuteľnosti – polyfunkčnú budovu s obchodmi a bytmi
a administratívnu budovu
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 Investičný zámer pozostáva z:

 výstavby nového futbalového štadióna, ktorý bude spĺňať požiadavky UEFA na štadión
„kategórie 4“

 výstavby športového parku v polyfunkčnej budove

 výstavby podzemného parkoviska s 1 000 parkovacími miestami

 Cieľ novej výstavby:

 výstavba štadiónu v Bratislave, ktorý bude spĺňať požiadavky UEFA na štadión kategórie 4

 podpora profesionálneho a amatérskeho futbalu

 podpora reprezentačných aktivít národného futbalového tímu

 podpora pozitívneho spoločenského dopadu na nešportovú verejnosť, ako aj všeobecná
podpora športových aktivít
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 Celkové investičné náklady:

 75, 2 mil. eur v diskontovanej hodnote

 zahŕňajú :

 náklady na stavebné práce pri výstavbe štadióna, športového parku a parkoviska

 mäkké náklady - poplatok pre developera, architektonické služby

 časť historických nákladov

 náklady spojené s financovaním

- stavebné práce budú predmetnom verejnej súťaže v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie
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 Opatrenie pomoci

 príjemca predložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri 2013 žiadosť o priamy
grant vo výške 27,2 mil. eur

 stavebné práce sa začali na jeseň 2016 – jedným z dôvodom pre začiatok stavebných prác bola
nájomná zmluva s mestom Bratislava (v zmysle tejto zmluvy je možné nájomný vzťah ukončiť, ak do
31. decembra 2018 nebude vydané kolaudačné rozhodnutie stavby)

 opatrenie sa skladá z 2 podopatrení:

 priamy grant vo výške 27,2 mil. eur

 opcia pre NFŠ, a.s. – ktorá by umožňovala predať štadión Slovensku po dobu piatich rokov po
jeho vybudovaní za predpokladu, že štadión splní požadované technické požiadavky (platné
kolaudačné rozhodnutie, ako aj istý stupeň ukončenia časti správy nehnuteľnosti)

- opciu ohodnotil nezávislý oceňovateľ na hodnotu 8,76 mil. eur

 intenzita pomoci – 47,8 %

 zvyšná časť nákladov vo výške 48 mil. eur bude financovaná príjemcom
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 Prevádzka a využívanie štadióna

 majiteľ a prevádzkovateľ štadióna po ukončení projektu – NFŠ, a.s.

 v prípade, ak si príjemca uplatní opciu, štadión sa stane vlastníctvom štátu

 NFŠ, a.s. sa môže v období 6 mesiacov pred až 12 mesiacov po sprevádzkovaní štadióna
rozhodnúť zvážiť iné prevádzkové modely – takto môže byť NFŠ, a.s. nahradený profesionálnym
prevádzkovateľom štadióna

 športovú infraštruktúru nebude využívať výhradne jeden profesionálny užívateľ

 Príklady používania štadióna:

 používanie profesionálnym futbalovým športovým klubom

 používanie slovenským národným futbalovým tímom

 ostatné športové akcie

 komerčné využitie

 športový park

 parkovisko
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 Prevádzka a využívanie štadióna

 Podmienky využívania štadióna:

 štadión bude prístupný rôznym užívateľom, a to na transparentnom a nediskriminačnom
základe

 NFŠ, a.s. prenajme zariadenie štadiónu tretím osobám za účelom organizovania športových a
ostatných komerčných podujatí a ponúkania parkovacích miest

 NFŠ, a.s. v takomto prípade zabezpečí, aby športová infraštruktúra nebola využívaná výlučne
jedným profesionálnym športovým používateľom

 ostatní profesionálni alebo amatérski športoví používatelia budú využívať aspoň 20 % ročnej
časovej kapacity štadiónu

 slovenské orgány zabezpečia, aby boli cenové podmienky za využívanie štadióna verejne
prístupné
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 Posúdenie opatrenia pomoci

- EK pri posudzovaní opatrenia pomoci posudzuje:

 existenciu štátnej pomoci

 zákonnosť opatrenia pomoci

 zlučiteľnosť

 Existencia štátnej pomoci

 opatrenie musí byť poskytnuté zo štátnych zdrojov a pripísateľné štátu – toto kritérium je
splnené, keďže o opatrení rozhoduje štát a štát aj poskytne priamy grant a opciu príjemcovi

 opatrenie musí poskytovať podniku ekonomickú výhodu – toto kritérium je splnené, keďže sa
poskytnutím priameho grantu a opciou príjemcovi zníži komerčné riziko príjemcu pri prevádzke
štadióna počas prvých piatich rokov prevádzky

 selektívnosť opatrenia – toto kritérium je splnené, keďže priamy grant aj opcia na predaj boli
poskytnuté výlučne príjemcovi, za vylúčenia ostatných (konkurenčných) podnikov

 narušenie alebo potencionálne narušenie hospodárskej súťaže, vplyv na vnútorný trh EÚ – toto
kritérium je splnené, keďže štadión bude využívaný na zápasy (a iné komerčné akcie) s
návštevníkmi z ostatných členských štátov a ďalší členský štát je relatívne blízko

- z uvedeného vyplýva, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ
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 Posúdenie opatrenia pomoci

 Zákonnosť opatrenia pomoci

 pomoc je poskytovaná na základe zmluvy medzi Národným futbalovým štadiónom, a.s. a
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z 21. októbra 2013

 príjemcovi nebola pomoc (ani jej časť) poskytnutá

 k poskytnutiu dôjde až po schválení opatrenia zo strany EK

 Zlučiteľnosť

- verejné financovanie výstavby štadiónu so zámerom ho čiastočne ponúknuť na komerčné
využívanie možno považovať za zlučiteľné a vnútorným trhom, ak :

 je v súlade s cieľom spoločného záujmu

 je nevyhnutné, primerané a má stimulačný účinok

 neprimerane nenarúša hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi EÚ



SA.46530 Národný futbalový štadión

 Posúdenie opatrenia pomoci

Cieľ spoločného záujmu

 štadión sa bude využívať na organizáciu rôznych športových súťaží komerčného a
nekomerčného charakteru

 štadión budú môcť tiež využívať amatérske kluby a občania s cieľom podporiť širšie zapojenie
detí a dospelých do športových aktivít, vrátane vzdelávania

 štadión sa bude využívať aj na kultúrne podujatia

Nevyhnutnosť, primeranosť a stimulačný účinok

 nevyhnutnosť – súkromný sektor nie je schopný vybudovať športovú infraštruktúru, ktorá by
spĺňala medzinárodné štandardy, bez toho aby z verejného financovania čerpal výhody; je
nepravdepodobné, žeby NFŠ, a.s. bola schopná generovať počas trvania projektu taký
komerčný príjem, aby bola schopná vybudovať a prevádzkovať štadión len za komerčných
podmienok

 primeranosť – pomoc vo forme priameho grantu a opcie sa považuje za primeranú, keďže
opatrenie má za cieľ znížiť komerčné riziko príjemcu, no nezbavuje ho stavebných rizík a úplne
ho nezbavuje neskorších prevádzkových rizík, keďže opcia má maximálny strop

 stimulačný účinok – príjemca zaslal žiadosť o pomoc pred začiatkom prác na projekte
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 Posúdenie opatrenia pomoci

Neprimerane nenarúša hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi EÚ

 štadión, ktorý bude využívať slovenský národný futbalový tím a budúci profesionálny
futbalový klub (vybraný v tendry), by sa dal využívať aj na medzinárodné súťaže; vzhľadom na
početnosť týchto štadiónov, negatívne účinky na širšiu konkurenciu pravdepodobne ostanú
obmedzené

 ďalšie využitie štadióna na komerčné využitie na kultúrne alebo kongresové aktivity bude
prístupné rôznym konkurujúcim používateľom a bude pridelené na transparentnom a
nediskriminačnom základe, preto je nepravdepodobné, že prevádzka štadióna výrazne naruší
hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi

- na základe uvedených skutočností EK konštatuje, že slovenské orgány preukázali, že verejné
financovanie posudzovanej infraštruktúry je potrebné, primerané a neovplyvňuje obchod a
hospodársku súťaž medzi členskými štátmi v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom v
zmysle čl. 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
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