
POMOC PAŃSTWA – SŁOWACJA 

Pomoc państwa SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) – Domniemana pomoc na rzecz NCHZ 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 297/06) 

Pismem z dnia 2 lipca 2013 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących 
po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Słowację o swojej decyzji o wszczęciu postępowania 
określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącego wyżej wspom
nianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następu
jącego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Register 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks: +32-2-296-1242 
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Słowacji. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić 
z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

PROCEDURA 

Pocztą elektroniczną z dnia 13 października 2011 r. Komisja 
otrzymała skargę dotyczącą domniemanej, niezgodnej z prawem 
pomocy udzielonej przedsiębiorstwu Novácké chemické závody, 
a.s. v konkurze (zwanemu dalej „NCHZ”). W dniu 17 paździer
nika 2011 r. Komisja przekazała skargę władzom Słowacji wraz 
z wezwaniem do udzielenia informacji. Następnie kilkakrotnie 
miała miejsce wymiana informacji między Komisją, skarżącym 
i władzami Słowacji. 

KONTEKST/OPIS ŚRODKÓW 

NCHZ było zakładem chemicznym znajdującym się na Słowacji. 
Zatrudniało około 2 000 pracowników. W 2009 r. Komisja 
ukarała NCHZ grzywną w wysokości 19,6 mln EUR za udział 
w kartelu w sektorze węglika wapnia, a następnie przedsiębior
stwo złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Miesiąc po tym jak przedsiębiorstwo zostało objęte postępowa
niem upadłościowym, Słowacja przyjęła ustawę w sprawie stra
tegicznych przedsiębiorstw (zwaną dalej „ustawą”), która daje 
państwu prawo pierwokupu strategicznych przedsiębiorstw 
będących w stanie upadłości, i wymaga, by syndyk masy upad 
łościowej zapewnił kontynuację działalności takiego strategicz
nego przedsiębiorstwa w trakcie postępowania. W dniu 
2 grudnia 2009 r. rząd uznał NCHZ za strategiczne przedsię
biorstwo zgodnie z ustawą. Ustawa ta wygasła w grudniu 
2010 r. NCHZ było jedynym przedsiębiorstwem, wobec którego 
zastosowano tę ustawę. 

Po jej wygaśnięciu komitet wierzycieli, a w konsekwencji zabez
pieczeni wierzyciele, podjęli decyzję o kontynuowaniu działal
ności NCHZ pomimo faktu, że dochody tego przedsiębiorstwa 
nie pokrywały jego kosztów operacyjnych. 

W 2012 r. NCHZ zostało zbyte w drodze przetargu na rzecz 
czeskiego przedsiębiorstwa Via Chem. 

OCENA ŚRODKÓW POMOCY 

NCHZ nie opłacało składek na ubezpieczenie społeczne swoich 
pracowników ani nie regulowało żadnych innych zobowiązań 
wobec różnych podmiotów państwowych podczas postępo
wania upadłościowego. Dług publiczny za lata 2009–2011 
wynosi 12,1 mln EUR. Z uwagi na trudności finansowe, z jakimi 
NCHZ borykało się przed złożeniem wniosku o ogłoszenie 
upadłości, wydaje się być jasne, że państwo, umożliwiając 
NCHZ dalsze działanie, podjęło realne ryzyko akumulacji zobo
wiązań publicznoprawnych, z których NCHZ może nie być 
w stanie się wywiązać. Można było zatem uniknąć niespłaco
nego długu lub przynajmniej znacznie go zmniejszyć poprzez 
zaprzestanie działalności NCHZ podczas postępowania upadło 
ściowego. 

Istnieją również wyraźne przesłanki świadczące o tym, że 
decyzję wierzycieli o kontynuowaniu działalności przez NCHZ 
po wygaśnięciu ustawy można przypisać państwu oraz że taka 
decyzja zapewniła przedsiębiorstwu nienależną, wybiórczą 
korzyść gospodarczą.
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W związku z powyższym Komisja wstępnie uznaje, że NCHZ, 
mając możliwość kontynuowania swojej działalności, w tym 
działalności rynkowej, bez konieczności opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz regulowania innych zobowiązań 
publicznoprawnych w ciągu stosunkowo długiego okresu, uzys
kało korzyść względem swoich konkurentów, której nie 
mogłoby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych. 

Komisja ma również dalsze wątpliwości, czy przetarg, w drodze 
którego NCHZ zostało zbyte, był bezwarunkowy, ponieważ 
niektórzy oferenci mieli możliwość podniesienia swojej oferty 
na późniejszym etapie, kiedy wszystkie oferty zostały już przed 
łożone. W związku z tym Komisja ma wątpliwości, czy cena 
zapłacona za aktywa przedsiębiorstwa przez zwycięzcę prze

targu stanowi cenę rynkową, która zapewniała maksymalizację 
przychodów mających zaspokoić wierzycieli, w tym państwo. 
Ponadto istnieją silne przesłanki wskazujące na to, że ciągłość 
gospodarcza między NCHZ i nowym podmiotem nie została 
przerwana. 

Dlatego Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania 
określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 
wszelka pomoc przyznana niezgodnie z prawem może 
podlegać windykacji od beneficjenta.
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TEKST PISMA 

„Komisia chce informovať Slovensko, že po preskúmaní infor
mácií poskytnutých Vašimi orgánmi o uvedenom opatrení 
rozhodla o začatí konania stanoveného v článku 108 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

1. POSTUP 

(1) E-mailom z 13. októbra 2011 bola Komisii doručená 
sťažnosť, ktorá sa týkala údajnej neoprávnenej pomoci 
poskytnutej Nováckym chemickým závodom, a.s. 
v konkurze (ďalej len „NCHZ“). 

(2) Komisia zaslala sťažnosť Slovensku 17. októbra 2011 
spolu so žiadosťou o informácie. Slovenské orgány požia
dali o slovenskú verziu dokumentov, ktorá im bola 
zaslaná e-mailom 16. januára 2012. 

(3) Slovenské orgány predložili vyžiadané informácie 
17. februára 2012. Ďalšie žiadosti o informácie zaslala 
Komisia 22. marca 2012 a 21. júna 2012. Slovensko 
odpovedalo 23. apríla 2012 a 11. septembra 2012. 

(4) Navrhovateľ doplnil svoju sťažnosť 14. júna 2012. Na 
žiadosť navrhovateľa sa 24. januára 2013 uskutočnilo 
stretnutie Komisie a navrhovateľa. Navrhovateľ poslal e- 
mailami z 8. a 22. marca 2013 doplňujúce informácie. 

2. SÚVISLOSTI 

2.1. Príjemca 

(5) NCHZ (činnosti ktorých v súčasnosti vykonáva spoloč
nosť Fortischem, a.s.) sú výrobcom chemických látok, 
ktorý má svoj podnik organizovaný v troch divíziách. 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba 
karbidu vápnika a technických plynov, výroba polyvinyl
chloridu (PVC) a produktov jeho spracovania a rastúci 
podiel základných a špeciálnych nízkotonážnych chemic
kých látok. 

(6) NCHZ boli chemickým závodom (založeným v roku 
1940), ktorý sa nachádza v Trenčianskom kraji na 
západnom Slovensku [v regióne oprávnenom na pomoc 
podľa článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ]. Mali približne 
2 000 zamestnancov. Spoločnosť, ktorá sa javí ako 
v súkromnom vlastníctve ( 1 ), vstúpila do konkurzného 
konania 8. októbra 2009 a vyhlásila, že nie je schopná 
udržať svoju prevádzku z dôvodu pokuty vo výške 19,6 
milióna EUR uloženej Komisiou za jej účasť na kartelovej 
dohode týkajúcej sa karbidu vápnika. ( 2 ) Komisia však 
konštatuje, že pokuta nepredstavovala jediný veľký 
záväzok NCHZ a že NCHZ podali návrh na vyhlásenie 
konkurzu pred splatnosťou pokuty za kartel. 

(7) Jeden mesiac po vyhlásení konkurzu NCHZ Slovensko 
prijalo zákon č. 493/2009 Z. z. z 5. novembra 2009 
o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických 
spoločností (ďalej len „zákon“), ktorým sa štátu poskytuje 
prednostné právo na kúpu strategických spoločností 

v konkurznom konaní a od správcu konkurznej podstaty 
sa vyžaduje, aby počas konania zabezpečil pokračovanie 
prevádzky strategickej spoločnosti. NCHZ boli vyhlásené 
za strategickú spoločnosť podľa zákona 2. decembra 
2009. 

(8) Podnik spoločnosti NCHZ bol predaný vo verejnom 
obstarávaní českej spoločnosti Via Chem Slovakia 
16. januára 2012. Podnik NCHZ pokračoval v prevádzke 
počas celého konkurzného konania a bol prevedený na 
Via Chem Slovakia ako fungujúci podnik. Nový subjekt, 
ktorý pokračuje v podnikaní NCHZ s novým vlastníkom, 
sa volá Fortischem, a.s. 

2.2. Predaj NCHZ 

(9) Počas konkurzného konania boli zorganizované dve 
verejné súťaže na predaj podniku NCHZ. Jedna bola 
neúspešná, pretože v poslednej fáze sa zúčastnil len 
jeden uchádzač a správca odmietol jeho ponuku. Podnik 
bol predaný v druhej verejnej súťaži v januári 2012. 

(10) Predaj bol verejne oznámený v miestnych, ako aj medzi
národných médiách. Ponuku predložilo päť uchádzačov. 
Jeden z uvedených piatich uchádzačov nesplnil formálne 
podmienky účasti vo verejnej súťaži. Dvaja uchádzači sa 
klasifikovali do poslednej fázy ( 3 ), jeden ponúkol 2,046 
milióna EUR a druhý 2,2 milióna EUR. Vybraná bola 
najvyššia ponuka. Verejnú súťaž vyhral Via Chem Slova
kia, spoločnosť zaregistrovaná v Českej republike. 

(11) Podľa podmienok verejnej súťaže mali potenciálni uchá
dzači dve možnosti: mohli predložiť ponuku s prevzatím 
„záväzkov nadobúdateľa“ špecifikovaných v článku 1.7 
podmienok verejnej súťaže (ďalej len „záväzky“), resp. 
mohli predložiť ponuku bez prevzatia záväzkov. Záväzky 
obsahovali podmienky, že 

i) počas piatich rokov od nadobudnutia podniku NCHZ 
sa výroba udrží aspoň na úrovni 75 % výroby v roku 
2010; 

ii) uskutoční sa investícia vo výške aspoň 11 miliónov 
EUR do opatrení na dodržanie súladu s predpismi 
v oblasti životného prostredia, ktoré sú potrebné na 
pokračovanie chemickej výroby; a 

iii) kupujúci nepredá podnik NCHZ ďalej, ani ho nepre
vedie počas obdobia piatich rokov spôsobom, ktorý 
by mohol ohroziť pokračovanie jeho prevádzky. 

(12) V pravidlách verejnej súťaže sa stanovovalo, že ak bude 
najvyššia ponuka od uchádzača, ktorý neprevezme 
záväzky, uchádzač s najvyššou ponukou, ktorý ich 
prevezme, má možnosť dorovnať najvyššiu ponuku. 
Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa zdá, 
že podnik NCHZ bol predaný uchádzačovi, ktorý 
neprevzal záväzky.
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( 1 ) Vlastníkom spoločnosti bola Disor Holdings Limited, spoločnosť bez 
vykazovanej podnikateľskej činnosti registrovaná na Cypre. 

( 2 ) Pokuta bola uložená rozhodnutím Komisie z 22.7.2009 vo veci 
COMP(39.396 – Reagenty na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre 
oceliarsky a plynárenský priemysel (Ú. v. EÚ C 301, 11.12.2009, s. 18). 

( 3 ) Ostatní dvaja neboli schopní predložiť dostatočný depozit/záruku za 
sumu 1 milión EUR.



(13) Všetok majetok spoločnosti bol predaný en bloc úspeš
nému uchádzačovi – Via Chem Slovakia. Zdá sa, že všetci 
zamestnanci boli prevzatí a kupujúci na seba prevzal 
aspoň časť súčasných záväzkov. NCHZ ako subjekt teda 
evidentne zostal bez akýchkoľvek podnikateľských 
činností a je naďalej v konkurznom konaní, v ktorom 
sa použijú výnosy z predaja chemického podniku NCHZ 
na uspokojenie veriteľov v možnom rozsahu. Podnik 
NCHZ, ktorý nadobudla Via Chem Slovakia, sa v súčas
nosti prevádzkuje pod názvom spoločnosti Fortischem, 
a.s. 

3. OPIS OPATRENÍ 

(14) Na základe informácií, ktoré poskytol sťažovateľ 
a slovenské orgány v kontexte predmetnej veci, sa zdá, 
že NCHZ mohli mať prospech z niekoľkých opatrení, 
ktoré môžu predstavovať štátnu pomoc. 

(15) Listom z 23. apríla 2012 Slovensko informovalo 
Komisiu o tom, že NCHZ dlžia rôznym štátnym 
subjektom alebo štátnym spoločnostiam 
12 094 340,74 EUR. Tieto záväzky predstavujú len 
záväzky, ktoré vznikli počas konkurzného konania 
(nepredstavujú celkovú výšku záväzkov voči štátu). 
Tieto záväzky sú vymedzené v § 87 slovenského zákona 
o konkurze ( 1 ) (ďalej len „slovenský zákon o konkurze“) 
ako „pohľadávky proti podstate“. Zahŕňajú okrem iného 
pohľadávky, ktoré vzniknú po vyhlásení konkurzu v súvi
slosti so správou a speňažovaním majetku v konkurze, 
a pohľadávky, ktoré vzniknú po vyhlásení konkurzu, ako 
sú dane, poplatky, clá, poistné na zdravotné poistenie, 
poistné na sociálne poistenie, mzdy alebo platy zamest
nancov spoločnosti v konkurze. Akékoľvek záväzky, 
ktoré vzniknú z dôvodu pokračovania prevádzky spoloč
nosti počas konkurzného konania a nemôžu byť uhra
dené z výnosov z tohto pokračovania prevádzky, sa 
takisto posudzujú ako pohľadávky voči podstate. 

(16) Verejné záväzky NCHZ, ktoré vznikli počas konkurzného 
konania, sú uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 

Záväzky NCHZ voči štátu alebo štátnym spoločnostiam, 
ktoré vznikli počas konkurzného konania (stav k aprílu 

2012) 

Štátne orgány/štátna spoločnosť Výška záväzku v EUR 

Sociálna poisťovňa […] (*) 

Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. 

[…] 

Všeobecná zdravotná pois 
ťovňa 

[…] 

Environmentálny fond […] 

Daň z príjmu […] 

Štátne orgány/štátna spoločnosť Výška záväzku v EUR 

Správa štátnych hmotných 
rezerv 

[…] 

Daň z motorových vozidiel r. 
2012 preddavky 

[…] 

Spoločná zdravotná poisťovňa […] 

(*) Dôverné informácie 

(17) Podľa § 88 ods. 5 slovenského zákona o konkurze 
správca uspokojuje záväzky vznikajúce v dôsledku 
prevádzky podniku z výťažkov danej prevádzky v poradí, 
v ktorom nadobúdajú splatnosť. 

(18) Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa zdá, že 
aspoň určité štátne inštitúcie sa snažili vymôcť 
pohľadávky v rámci konkurzného konania. Pokračovanie 
prevádzky NCHZ však neprinieslo dostatočné výnosy na 
pokrytie všetkých prevádzkových nákladov vrátane 
príspevkov na sociálne zabezpečenie a ostatných 
pohľadávok štátu, ktoré vznikli počas konkurzného 
konania. Zdá sa, že výnosy sa použili najmä na pokrytie 
nákladov priamo súvisiacich s prevádzkou podniku (záso
bovanie surovinami, energia atď.) s cieľom udržať si 
obchodnú činnosť, zatiaľ čo záväzky voči štátu neboli 
uhradené a počas pokračovania prevádzky NCHZ 
v konkurze ďalej rástli. 

(19) Pokračovanie prevádzky NCHZ, ktoré bolo hlavnou 
príčinou týchto akumulovaných záväzkov, bolo založené 
na dvoch rôznych opatreniach počas konkurzného kona
nia: na zákone (od decembra 2009 do decembra 2010), 
a na uznesení veriteľov (od januára 2011). 

3.1. Prevádzka podľa zákona 

(20) Od nadobudnutia účinnosti zákona dňa 1. decembra 
2009 a rozhodnutia vlády z 2. decembra 2009 do uply
nutia účinnosti zákona 31. decembra 2010 NCHZ využí
vali výhody spojené so statusom „strategickej spoločnos
ti“. V zmysle zákona bol správca konkurznej podstaty 
povinný zabezpečiť pokračovanie prevádzky strategickej 
spoločnosti, aj keby jej výnosy plne nepokrývali jej 
prevádzkové náklady vrátane daní a príspevkov na 
sociálne zabezpečenie. 

(21) Zákon sa mal vzťahovať na obchodné spoločnosti strate
gického významu, ktoré sú predmetom konkurzného 
konania. Účelom zákona bolo udržať prevádzku uvede
ných podnikov, ktoré sú v konkurze, ale ktoré slovenská 
vláda vyhlásila za strategické. Okrem toho, zákonom sa 
slovenskej vláde poskytovalo prednostné právo na kúpu 
strategických spoločností, ktoré sa dostali do konkurzu. 

(22) Na to, aby spoločnosť patrila do rozsahu pôsobnosti 
zákona, museli byť splnené všetky tieto požiadavky: 

— spoločnosť je obchodnou spoločnosťou, na majetok 
ktorej bol vyhlásený konkurz; 

— spoločnosť je dôležitá na ochranu zdravia, pre 
bezpečnosť štátu alebo riadny chod hospodárstva;
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( 1 ) Zákon č. 7/2005 Z. z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštruktu
ralizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



— spoločnosť má viac ako 500 zamestnancov, alebo 
významným spôsobom dodáva energiu, plyn, teplo, 
produkty rafinérskeho priemyslu pre obyvateľstvo, 
pre ostatný priemysel a celoštátnu dopravu, alebo 
prevádzkuje vodné dielo, verejnú čistiareň odpado
vých vôd alebo verejný vodovod; 

— spoločnosť musí byť vyhlásená za strategickú 
slovenskou vládou. 

(23) NCHZ bola jedinou spoločnosťou, ktorá mala prospech 
z tohto zákona. Zákon bol prijatý 5. novembra 2009 
a nadobudol účinnosť 1. decembra 2009. Vláda vyhlásila 
vo svojom rozhodnutí č. 534/2009 2. decembra 2009 
NCHZ za strategickú spoločnosť. 

(24) Pri rozhodovaní o strategickom význame NCHZ 
slovenská vláda poukázala na skutočnosť, že konkurz 
spoločnosti by mohol viesť k strate viac ako 1 700 pria
mych pracovných miest a ohroziť ďalších 5 000 pracov
ných miest u dodávateľov NCHZ na Slovensku. Uviedla 
tiež, že ukončenie výroby v NCHZ by negatívne ovplyv
nilo výkonnosť a konkurencieschopnosť chemického 
priemyslu na Slovensku, čím by sa výrazne zhoršila 
pozícia celej slovenskej ekonomiky. ( 1 ) 

3.2. Prevádzka na základe uznesenia veriteľského 
výboru 

(25) Po uplynutí účinnosti zákona 31. decembra 2010 
správca konkurznej podstaty, ktorý bol viazaný pokynmi 
veriteľského výboru, rozhodol o pokračovaní prevádzky 
NCHZ v súlade s ustanoveniami slovenského zákona 
o konkurze. 

(26) Podľa slovenského zákona o konkurze si veritelia všet
kých nezabezpečených pohľadávok prihlásených 
v konkurznom konaní volia veriteľský výbor na účely 
výkonu svojich práv v konkurze. Výbor má právomoc 
vydávať záväzné pokyny správcovi konkurznej podstaty 
za okolností, ktoré sú výslovne stanovené v slovenskom 
zákone o konkurze, okrem iného v situácii, keď náklady 
na prevádzku podniku v konkurze presiahnu výnosy 
z jeho prevádzky. V takej situácii si správca vyžiada 
pokyny týkajúce sa rozsahu, v ktorom sa má pokračovať 
v prevádzke spoločnosti (§ 88 slovenského zákona 
o konkurze). Pokyny musia byť schválené zabezpečenými 
veriteľmi a potom konkurzným súdom. Každý zabezpe 
čený veriteľ má právo využiť na rozhodnutia výboru 
veto. 

(27) V prípade konkurzného konania NCHZ bol výbor 
zložený z 5 subjektov, z ktorých štyri sa javia ako 
subjekty v súkromnom vlastníctve ( 2 ). Verejným členom 
výboru bol Fond národného majetku. Okrem toho, podľa 
informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, NCHZ mal 
sedem zabezpečených veriteľov. Štyria z týchto zabezpe 

čených veriteľov boli štátnymi podnikmi – Fond národ
ného majetku, Environmentálny fond, Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a.s., a mesto Nováky. 

(28) Správca v súlade so svojou povinnosťou podľa sloven
ského zákona o konkurze informoval zabezpečených aj 
nezabezpečených veriteľov o tom, že náklady na 
prevádzku podniku NCHZ sú vyššie ako výnosy 
z prevádzky. Nezabezpečení veritelia rozhodli o pokračo
vaní prevádzky spoločnosti. Uvedené uznesenie nevetoval 
žiadny zo zabezpečených veriteľov. Uznesenie neskôr 
schválil súd v uznesení z 23. februára 2011. 

(29) Pokračovanie prevádzky NCHZ viedlo k rastúcemu verej
nému dlhu (zvyšujúce sa ďalšie neuhradené príspevky na 
sociálne poistenie a iné dane), pričom podľa sťažovateľa 
pokračovanie prevádzky nezvyšovalo výšku záväzkov 
voči súkromným členom veriteľského výboru. 

4. PRIPOMIENKY SLOVENSKA 

(30) Slovensko tvrdí, že správca konkurzného konania NCHZ 
bol povinný pokračovať v prevádzke spoločnosti na 
základe zákona o strategických spoločnostiach do 
31. decembra 2010. 

(31) Následne správca požiadal veriteľský výbor o pokyny 
v súvislosti s pokračovaním prevádzky spoločnosti. 
Výbor súhlasil a toto uznesenie potvrdil súd v Trenčí
ne. ( 3 ) Spoločnosť teda pokračovala v prevádzke do jej 
predaja dňa 16. januára 2012. Slovensko neposkytlo 
plán reštrukturalizácie, na základe ktorého výbor 
rozhodol o prevádzke spoločnosti. 

(32) Slovensko tvrdí, že v rámci riadenia a vymáhania 
pohľadávok voči NCHZ hlavný veriteľ, ktorým je 
Sociálna poisťovňa ( 4 ), postupovala v súlade so zákonom 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom pois
tení“) a v súlade so slovenským zákonom o konkurze. 
Sociálna poisťovňa vyčerpala všetky zákonné dostupné 
nápravné opatrenia. Neakceptovala neplatenie poistného 
a riadne zaevidovala svoju pohľadávku u správcu. 

(33) Sociálna poisťovňa nemala záznam o žiadnych 
pohľadávkach voči NCHZ, ktoré vznikli pred vyhlásením 
konkurzu, ktoré by bolo potrebné prihlásiť v konkurznom 
konaní v súlade s § 28 slovenského zákona o konkurze. 

(34) Z toho dôvodu bola jediným dostupným spôsobom 
zabezpečenia jej pohľadávok registrácia v prebiehajúcom 
konkurznom konaní ako pohľadávok proti podstate. 
Sociálna poisťovňa ( 5 ) (prostredníctvom pobočky v Prievi
dzi) tak konala priebežne, v súlade s § 87 a 88 sloven
ského zákona o konkurze (podrobnosti sú uvedené 
v tabuľke 2).
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( 1 ) Odôvodnenie rozhodnutia vlády č. 534/2009 z 2. decembra 2009 
o vyhlásení NCHZ za strategickú spoločnosť. 

( 2 ) Súkromnými členmi veriteľského výboru boli INVEST – KREDIT, 
s.r.o. (vo vlastníctve DISOR HOLDINGS LIMITED, jediného akcio
nára NCHZ); Novácka Energetika, a.s. (pôvodne dcérska spoločnosť 
NCHZ, väčšinovým vlastníkom je od januára 2011 STUPEFY 
HOLDINGS LIMITED); M-ENERGO, s.r.o. (väčšinový akcionár 
STUPEFY HOLDINGS LIMITED) a DAK KABIA, s.r.o. 

( 3 ) Ú. v. č. 37, B, 23.02.2011. 
( 4 ) Odpovede Slovenska obsahovali odôvodnenie najmä so zreteľom na 

najväčšieho veriteľa – Sociálnu poisťovňu. 
( 5 ) Zdá sa, že Sociálna poisťovňa nie je zabezpečeným veriteľom, 

pretože väčšina záväzkov voči nej vznikla po začatí konkurzného 
konania.



(35) Podľa § 87 ods. 3 slovenského zákona o konkurze 
pohľadávky proti podstate uspokojuje správca z výťažku 
zo speňaženia majetku dotknutej podstaty podľa poradia 
ich splatnosti. Správca zodpovedá veriteľovi pohľadávky 
proti podstate za škodu, ktorá mu vznikne tým, že jeho 
pohľadávka proti podstate nebola riadne a včas uspoko
jená v súlade s týmto ustanovením, ibaže preukáže, že 
postupoval s odbornou starostlivosťou. V pobočke v Prie
vidzi sa 24. augusta 2011 uskutočnilo zasadnutie 
zástupcov Sociálnej poisťovne a NCHZ. Na zasadnutí 
správca informoval zástupcov Sociálnej poisťovne, že 
nebude schopný uspokojiť pohľadávky proti podstate, 
pretože musí uprednostniť pokračovanie prevádzky 
podniku, aby mohla byť spoločnosť predaná za čo 
najlepšiu cenu. 

(36) Podľa § 47 ods. 1 slovenského zákona o konkurze vyhlá
sením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, 
ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patria
ceho úpadcovi. Časové lehoty určené alebo stanovené 
v týchto konaniach počas obdobia prerušenia neplynú. 

(37) Podľa § 47 slovenského zákona o konkurze Sociálna 
poisťovňa nesmie uplatniť pohľadávku rozhodnutím 
podľa zákona o sociálnom poistení ani následne vymáhať 
pohľadávku v rámci začatia exekučného konania (pozri § 
48 slovenského zákona o konkurze). 

(38) Pobočka Sociálnej poisťovne v Prievidzi však 
15. novembra 2011 podala na Okresnú prokuratúru 
v Prievidzi sťažnosť na osoby oprávnené konať v mene 
NCHZ s tým, že sa údajne v období od júna 2011 do 
septembra 2011 dopustili trestného činu neodvedenia 
poistného a neplatenia poistného podľa § 277 a 278 
zákona č. 300/2005 Z. z. („trestný zákon“) v znení 
neskorších predpisov. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru 7. februára 2012 zastavil trestné kona
nie, pretože nebolo možné zistiť skutočnosti, ktoré by 
umožňovali trestné stíhanie dotknutých osôb. 

Tabuľka 2 

Výška pohľadávok prihlásených v konkurznom konaní 
v tisícoch EUR ( 1 ) Sociálnou poisťovňou v období od 

09/2009 do 01/2012 

Druh pohľadávky 

Dátum prihlásenia 
u správcu 

konkurznej 
podstaty 

Suma 
v 000 EUR 

Sociálne poistenie a dôchodkové 
poistenie 

11. 10. 2010 […] 

Sociálne poistenie a dôchodkové 
poistenie 

24. 6. 2011 […] 

Sociálne poistenie a dôchodkové 
poistenie 

december 2011 […] 

Garančné poistenie 11. 10. 2010 […] 

Garančné poistenie 24. 6. 2011 […] 

Garančné poistenie 18. 1. 2012 […] 

Celková výška pohľadávok 
zaevidovaných do 31. 1. 2012 

[…] 

(39) Pokiaľ ide o predaj NCHZ, Slovensko tvrdilo, že predaj sa 
uskutočnil otvoreným, transparentným a bezpodmie
nečným spôsobom a že vo verejnej súťaži bol riadne 
vybraný uchádzač s najvyššou ponukou. Pokiaľ ide 
o druh predaja, Slovensko tvrdí, že tento prípad by sa 
mal vnímať ako osobitný prípad majetkového obchodu, 
v ktorom sa prevádza celý majetok spolu s právami 
a určitými záväzkami spojenými s týmto majetkom. 

(40) Slovensko potvrdilo, že všetky nepeňažné záväzky týka
júce sa zmlúv so zamestnancami boli takisto prevedené 
na nového kupujúceho. Slovensko takisto objasnilo, že sa 
nevykonalo ocenenie, v ktorom by sa vyhodnotil súčet 
majetku alebo spoločnosti ako fungujúceho podniku. 
Nakoniec Slovensko potvrdilo, že všetky záväzky voči 
štátu, ktoré vznikli počas konkurzného konania, zostali 
v NCHZ a budú vyrovnané z výťažku z predaja. 

5. POSÚDENIE 

5.1. Existencia štátnej pomoci 

(41) V zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ ak nie je zmluvami 
ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme 
členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá 
narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospo
dárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov 
alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná 
s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi 
členskými štátmi. 

(42) S cieľom dospieť k záveru o existencii štátnej pomoci sa 
musí posúdiť, či sú v tomto prípade splnené kumulatívne 
kritériá uvedené v zozname v článku 107 ods. 1 ZFEÚ (t. 
j. prevod štátnych prostriedkov, selektívna výhoda, 
možné narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod 
v rámci EÚ), konkrétne v súvislosti s neplatením 
príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných záväzkov 
voči štátu počas pokračovania prevádzky NCHZ 
v konkurze i) v zmysle uplatnenia zákona na základe 
rozhodnutia vlády, ktorým vyhlásila NCHZ za strategickú 
spoločnosť v zmysle zákona (pozri časť 5.2); a ii) pokra 
čovaním prevádzky na základe rozhodnutia veriteľského 
výboru so súhlasom verejných veriteľov (pozri časť 5.3.). 

(43) So zreteľom na finančné ťažkosti NCHZ, ktoré predchá
dzali požiadaniu o vyhlásenie konkurzu, sa zdá, že bolo 
jasné, že vyhlásením NCHZ za strategickú spoločnosť 
vláda podstúpila skutočné riziko akumulovania verejných 
záväzkov, ktoré NCHZ nemôže byť schopná splniť. 
Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, 
že existovalo podstatné riziko, že pokračovanie 
prevádzky NCHZ počas konkurzného konania by nepri
nieslo dostatočné výnosy na pokrytie všetkých prevádz
kových nákladov vrátane príspevkov na sociálne zabez
pečenie a iných štátnych pohľadávok a že by pribúdajúce 
záväzky voči štátu neboli riadne uhradené. Keďže tento 
scenár sa počas roka 2010 naozaj naplnil, riziko ďalšieho 
pribúdania neuhradených záväzkov voči štátu bolo na 
konci roka 2011 ešte zreteľnejšie, keď veriteľský výbor 
po uplynutí účinnosti zákona rozhodol o pokračovaní 
prevádzky NCHZ. Veritelia NCHZ boli vlastne osobitne 
upozornení na túto záležitosť správcom.
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( 1 ) Všetky číselné údaje sú zaokrúhlené.



(44) Z informácií doručených Slovenskom nie je jasné, či 
počas konkurzného konania neboli uhradené len verejné 
záväzky a či je takéto odlišné zaobchádzanie s rôznymi 
záväzkami počas konkurzného konania v súlade so 
slovenským zákonom o konkurze. Komisia preto vyzýva 
Slovensko, aby poskytlo viac informácií a dôkazy 
v tomto smere. Napriek tomu je zo skutočností, ktoré 
má Komisia k dispozícii, jasné, že pokračovanie 
prevádzky spoločnosti v konkurze viedlo k pribúdaniu 
verejného dlhu. Výška neuhradeného verejného dlhu 
akumulovaného počas obdobia konkurzného konania 
(roky 2009 – 2012) dosahuje celkovo viac ako 12 
miliónov EUR. 

(45) Takisto sa upozorňuje, že je nepravdepodobné, že by sa 
akumulované záväzky (dosahujúce viac ako 12 miliónov 
EUR) získali znovu z výťažku z predaja podniku NCHZ 
(2,2 milióna EUR). Ako sa uvádza ďalej, Komisia má 
takisto pochybnosti o tom, či bolo cieľom verejnej súťaže 
týkajúcej sa predaja podniku NCHZ maximalizovanie 
výťažku z predaja. 

5.2. Uplatňovanie zákona na NCHZ 

(46) Počas 13 mesiacov (od nadobudnutia účinnosti zákona 
1. decembra 2009 do jej uplynutia 31. decembra 2010) 
zákon poskytoval základ pre pokračovanie prevádzky 
NCHZ napriek tomu, že náklady na prevádzku podniku 
boli stále vyššie ako výnosy z nej získané, a preto viedli 
k pribúdaniu dlhu. 

(47) V súlade s § 5 písm. a) zákona je správca konkurznej 
podstaty povinný zabezpečiť prevádzku spoločnosti, 
ktorú vláda vyhlásila za strategicky dôležitú. Správca vo 
svojej odpovedi na žiadosť o informácie uviedol, že 
pokračovanie prevádzky spoločnosti v konkurze bolo 
nevyhnutným následkom dodržiavania jeho povinností 
vyplývajúcich priamo zo zákona a dodržiavaním súladu 
s nimi. Z toho dôvodu napriek tomu, že bol v situácii, 
v ktorej by správca normálne zastavil prevádzku a zrušil 
podnik (pretože nebol schopný uhradiť všetky svoje 
dlhy), NCHZ mohli pokračovať v prevádzke a udržať si 
svoje obchodné vzťahy. 

5.2.1. Poskytnutie štátnych prostriedkov 

(48) Ako sa uviedlo, Slovensko prijalo zákon a vyhlásilo 
NCHZ za strategickú spoločnosť na základe uvedeného 
zákona. Správca bol preto povinný z dôvodu uplatňo
vania zákona pokračovať v prevádzke NCHZ počas 
konkurzného konania. 

(49) V zmysle uvedeného vyhlásenia bola prevádzka spoloč
nosti udržaná napriek existencii jasného rizika (ktoré sa aj 
naplnilo), že výnosy nebudú stačiť na pokrytie nákladov 
na prevádzku počas konkurzu vrátane odvodov na 
sociálne zabezpečenie a ostatných záväzkov voči štátu. 
Jedinou istotou týkajúcou sa pokračovania prevádzky 
obchodnej činnosti je skutočne vytváranie dlhov voči 
štátu, aspoň vo forme odvodov na sociálne zabezpečenie. 

(50) Z toho vyplýva, že štát mohol zabrániť predvídateľnému 
riziku akumulovania nesplatených záväzkov voči štátu 
tak, že by nepriznal NCHZ status strategickej spoločnosti, 

ktorý v skutočnosti znamenal uloženie povinnosti správ
covi zo strany vlády, aby pokračoval v prevádzke 
podniku NCHZ počas konkurzného konania. 

(51) Komisia sa preto v tejto fáze domnieva, že vyhlásenie 
NCHZ za strategickú spoločnosť viedlo k poskytnutiu 
štátnych prostriedkov v zmysle článku 107 ods. 1 
ZFEÚ. Toto poskytnutie malo formu vzdania sa výnosov 
z príspevkov na sociálne zabezpečenie a iných verejných 
pohľadávok, ktoré NCHZ neuspokojili počas konkurz
ného konania. 

5.2.2. Hospodárska výhoda 

(52) NCHZ neplatili príspevky na sociálne zabezpečenie za 
svojich zamestnancov ani neboli schopné plniť si iné 
záväzky, ktoré vznikli voči rôznym štátnym subjektom 
počas konkurzného konania. Napriek tomu, že 
pohľadávky boli prihlásené v konkurznom konaní, nevy
rovnané pohľadávky neboli vybrané od októbra 2009. 
Správca bol podľa zákona povinný pokračovať 
v prevádzke spoločnosti. Komisia to chápe ako povinnosť 
zachovať existenciu spoločnosti bez prepustenia zamest
nancov. Je jasné, že byť schopný pokračovať v prevádzke 
napríklad bez platenia príspevkov na sociálne zabezpe 
čenie predstavuje pre NCHZ hospodársku výhodu. 

(53) Prevádzka NCHZ bola stále stratová a výška dlhu voči 
štátu sa zvyšovala každý mesiac od vyhlásenia konkurzu. 
Súkromný veriteľ v pozícii štátu by sa snažil maximali
zovať sumu, ktorú môže účinne získať od NCHZ, a mini
malizovať ďalšiu expozíciu voči pribúdajúcemu dlhu. 
Z toho dôvodu Komisia nemôže vylúčiť, že by takýto 
súkromný veriteľ nepodporil vyhlásenie NCHZ za strate
gickú spoločnosť a z toho vyplývajúce pokračovanie 
prevádzky v konkurze. Neuhradenému dlhu sa mohlo 
predísť alebo sa mohol aspoň výrazne znížiť ukončením 
prevádzky NCHZ pri začatí konkurzného konania alebo 
kedykoľvek počas neho. 

(54) Okrem toho, na základe informácií, ktoré má Komisia 
k dispozícii, sa zdá, že len Sociálna poisťovňa proaktívne 
prihlásila a snažila sa vymôcť svoje pohľadávky voči 
NCHZ. Komisia má pochybnosti v súvislosti s tým, či 
ostatní štátom ovládaní veritelia vymáhali svoje 
pohľadávky proti podstate spôsobom, ktorým by ich 
vymáhal súkromný veriteľ. Komisia vyzýva Slovensko, 
aby v tejto veci predložilo dôkazy. 

(55) Podľa predbežného posúdenia Komisie tým, že NCHZ 
mohli pokračovať v prevádzke v zmysle zákona napriek 
tomu, že neboli schopné platiť príspevky na sociálne 
zabezpečenie a ostatné verejné záväzky počas značne 
dlhého časového obdobia, požívali výhodu voči svojim 
konkurentom, ktorú by za normálnych trhových 
podmienok nezískali. 

(56) Okrem toho, uplatňovanie zákona na NCHZ nebolo 
založené len na úvahách, ktoré by zohľadnil súkromný 
veriteľ v podobnej situácii, ale zahŕňali aj iné politické
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úvahy. V odôvodnení rozhodnutia vlády z 2. decembra 
2009, ktorým sa NCHZ vyhlásila za strategickú spoloč
nosť v zmysle zákona, sa uvádza hrozba straty 1 700 
pracovných miest priamo v NCHZ a ďalších 5 000 
pracovných miest u dodávateľov NCHZ v prípade ich 
likvidácie. Uvádza sa v ňom aj to, že ukončenie výroby 
v NCHZ by negatívne ovplyvnilo výkonnosť a konkuren
cieschopnosť celého chemického priemyslu na Slovensku, 
čím by sa výrazne zhoršila pozícia celej slovenskej 
ekonomiky. 

(57) Zdá sa teda, že uplatnením zákona na NCHZ sa poskytla 
výhoda spoločnosti tým, že bola ochránená pred výsled
kami štandardného konkurzného konania. Ak by sa 
zákon na NCHZ neuplatnil, veritelia spoločnosti mohli 
dokonca požiadať o okamžité ukončenie prevádzky 
namiesto pokračovania prevádzky spoločnosti, ktorým 
sa ďalej prehlbovali straty spoločnosti. 

5.2.3. Selektívnosť opatrení 

(58) Pokiaľ ide o pokračovanie prevádzky NCHZ na základe 
zákona, podľa ustálenej judikatúry súdov EÚ skutočnosť, 
že zákon bol všeobecným opatrením, nevylučuje skutoč
nosť, že sa ním priznáva selektívna výhoda konkrétnemu 
subjektu. Napriek tomu, že zákon bol všeobecným legi
slatívnym opatrením, okolnosti prípadu naznačujú, že bol 
v skutočnosti zameraný konkrétne na NCHZ. Najmä, 
bolo na slovenskej vláde, aby rozhodla o tom, či 
obchodná spoločnosť môže byť považovaná za spoloč
nosť so strategickým významom. Zákon sa teda nevzťa
hoval automaticky na každý podnik, ktorý spĺňal kritériá 
stanovené v článku 1 § 2 zákona. Kritériá, na základe 
ktorých vláda mala vyhlásiť podnik za strategicky dôle 
žitý, boli zostavené tak, že poskytovali štátu širokú 
voľnosť pri prijímaní rozhodnutia. 

(59) Zdá sa, že toto zistenie potvrdzuje aj skutočnosť, že 
zákon bol prijatý jeden mesiac po vyhlásení konkurzu 
spoločnosti a že NCHZ sú zrejme jedinou spoločnosťou, 
na ktorú sa zákon uplatnil. Ak to tak nie je, Komisia 
vyzýva slovenské orgány, aby uviedli iné spoločnosti, 
na ktoré sa zákon uplatnil, a aby opísali okolnosti 
každého prípadu. 

(60) Komisia sa z toho dôvodu domnieva, že opatrenia umož 
ňujúce akumulovanie neuhradených záväzkov NCHZ 
voči štátu predstavujú selektívne opatrenia v zmysle 
článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

5.2.4. Narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi 

(61) Pokračovanie prevádzky NCHZ v zmysle zákona malo 
vplyv na zníženie nákladov, ktoré by inak NCHZ museli 
znášať. Prevádzka NCHZ nepriniesla dostatočné výnosy 
na pokrytie všetkých prevádzkových nákladov vrátane 
príspevkov na sociálne zabezpečenie a ostatných 
pohľadávok štátu, ktoré vznikli počas konkurzného 
konania. Napriek neschopnosti NCHZ plniť si všetky 
záväzky a najmä záväzky voči štátu (ktoré zostali neuhra
dené 13 mesiacov, počas ktorých bol zákon účinný), 
zostali NCHZ aktívne na trhu, ponúkali svoje výrobky 
a konkurovali iným európskym výrobcom chemických 
látok. 

(62) Okrem toho, zákonom sa pravdepodobne výrazne 
znížilo riziko straty zákazníkov a dodávateľov počas 
konkurzného konania. Skutočnosť, že spoločnosť bola 
podľa zákona povinná pokračovať v prevádzke, podnie
tila obchodných partnerov NCHZ, aby si udržali svoj 
vzťah so spoločnosťou. Bezpečnosť dodávok pre zákaz
níkov NCHZ, osobitne dôležitá v chemickom priemysle, 
bola zabezpečená pokračovaním prevádzky podniku, ako 
sa ustanovilo zákonom. V prípade neexistencie zákona by 
bolo pravdepodobnejšie, že by zákazníci NCHZ hľadali 
alternatívne zdroje dodávok z obáv pred náhlym preru 
šením prevádzky z dôvodu zhoršujúcej sa finančnej 
a ekonomickej situácie spoločnosti v konkurze. 

(63) Zníženie nákladov jedného podniku predstavuje prevádz
kovú pomoc a tak narúša hospodársku súťaž, keďže 
konkurenti NCHZ museli znášať uvedené náklady alebo 
dôsledky platobnej neschopnosti. Ďalej, opatrenia mohli 
narušiť hospodársku súťaž tým, že umelo udržali NCHZ 
na trhu karbidu vápnika a na iných trhoch, na ktorých 
boli aktívne. Okrem toho sťažovateľ tvrdí, že počas tohto 
obdobia NCHZ výrazne podhodnocovali trhovú cenu. 

(64) Keďže v EÚ je len obmedzený počet výrobcov karbidu 
vápnika a s výrobkami sa obchoduje v rámci celej 
Európy, predmetné opatrenie takisto zjavne ovplyvňuje 
obchod medzi členskými štátmi. 

5.2.5. Záver o existencii štátnej pomoci 

(65) Na základe uvedeného sa Komisia v tejto fáze domnieva, 
že vyhlásenie NCHZ za strategickú spoločnosť predsta
vuje selektívnu výhodu v prospech danej spoločnosti, 
bolo pripísateľné štátu a spôsobilo používanie štátnych 
zdrojov na narušenie hospodárskej súťaže na trhu otvo
renom pre obchodovanie medzi členskými štátmi. 
Uvedené opatrenie preto predstavuje štátnu pomoc 
v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

5.3. Pokračovanie prevádzky na základe uznesenia 
veriteľského výboru 

(66) Po uplynutí účinnosti zákona už správca nebol zo 
zákona povinný pokračovať v prevádzke spoločnosti. 
Informoval veriteľov (zabezpečených aj nezabezpeče
ných), že straty NCHZ sa priebežne zvyšovali od vyhlá
senia konkurzného konania a že náklady na prevádzku 
podniku boli vyššie ako výnosy z jeho prevádzky. 
Napriek tomu, že veriteľský výbor si bol vedomý zlého 
stavu spoločnosti, všetci veritelia sa na veriteľskom 
výbore dohodli, že NCHZ by sa mali naďalej prevádzko
vať. Uvedené rozhodnutie predstavovalo pre správcu 
záväzný pokyn. Následne ho potvrdil konkurzný súd 
v súlade so slovenským zákonom o konkurze. 

(67) Slovensko neposkytlo plán reštrukturalizácie, na základe 
ktorého výbor rozhodol o prevádzke spoločnosti. Ak 
takýto dokument existuje, Komisia žiada Slovensko, aby 
ho poskytlo. 

5.3.1. Poskytnutie štátnych prostriedkov 

(68) Počas konkurzného konania NCHZ sa poskytli tejto 
spoločnosti štátne prostriedky, a to formou vzdania sa 
príjmov z príspevkov na sociálne zabezpečenie a
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iných akumulovaných záväzkov dlžných štátu. Neuhrade
nému dlhu sa však mohlo predísť alebo sa mohol aspoň 
výrazne znížiť ukončením prevádzky NCHZ počas 
konkurzného konania. Prevádzka spoločnosti bola 
udržaná napriek tomu, že správca objasnil, že výnosy 
nebudú stačiť na pokrytie nákladov na prevádzku počas 
konkurzu vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie 
a ostatných záväzkov voči štátu. Štát si bol jasne vedomý 
vysokého rizika ďalšieho akumulovania neuhradených 
verejných záväzkov, ktoré mohli vyplynúť z pokračovania 
prevádzky NCHZ. 

(69) Veriteľský výbor je v zásade zastupiteľský orgán nezabez
pečených veriteľov, ktorý sa v prípade NCHZ skladal 
z väčšiny subjektov, ktoré sú zrejme v súkromnom vlast
níctve. NCHZ však mali aj niekoľko zabezpečených veri
teľov. Podľa slovenského zákona o konkurze môžu 
zabezpečení veritelia vetovať uznesenia prijaté veri
teľským výborom v určitých záležitostiach, okrem 
iného v pokračovaní prevádzky spoločnosti napriek 
pretrvávajúcej stratovosti. Keďže sa štyri štátne subjekty 
zahrnuté medzi zabezpečených veriteľov rozhodli 
neuplatniť svoje veto na uznesenie o pokračovaní 
prevádzky, v tejto fáze Komisia nemôže vylúčiť možnosť, 
že pokračovanie prevádzky NCHZ možno pričítať štátu. 
Inými slovami, aj keď sa zdalo, že štát mohol prostred
níctvom jedného z verejných zabezpečených veriteľov 
blokovať pokračovanie prevádzky NCHZ, neurobil tak. 

(70) Z toho dôvodu sa Komisia v tejto fáze domnieva, že 
riziko ďalšieho pribúdania verejných dlhov z dôvodu 
pokračovania prevádzky NCHZ možno pričítať tomu, 
že verejní zabezpečení veritelia neuplatnili svoje právo 
veta a táto situácia viedla k poskytnutiu štátnych 
prostriedkov v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Komisia 
zároveň vyzýva slovenské orgány, aby poskytli podrob
nejšie informácie o príslušnom legislatívnom rámci, 
ktorým sa riadi voľba a úloha veriteľského výboru 
a práva zabezpečených veriteľov, a jeho uplatnení 
v prípade NCHZ (napr. pokiaľ ide o členov veriteľského 
výboru a ich hlasovanie v súvislosti s pokračovaním 
prevádzky NCHZ, zapojenie zabezpečených veriteľov 
počas konkurzu NCHZ, činnosti zabezpečených a neza
bezpečených verejných veriteľov zamerané na maximali
zovanie uspokojenia ich jednotlivých pohľadávok, ako aj 
celkový neuhradený verejný dlh NCHZ atď.). 

5.3.2. Hospodárska výhoda 

(71) Prevádzka NCHZ bola stále stratová a výška dlhu voči 
štátu sa zvyšovala každý mesiac od vyhlásenia konkurzu. 
Súkromný veriteľ v pozícii štátu by sa snažil maximali
zovať sumu, ktorú môže účinne získať od NCHZ, a mini
malizovať ďalšiu expozíciu vyplývajúcu z pribúdania 
dlhov. Komisia preto nemôže vylúčiť, že takýto 
súkromný investor by nepodporil pokračovanie 
prevádzky spoločnosti po uplynutí účinnosti zákona. 
Neboli dokonca poskytnuté žiadne dôkazy o tom, že 
pretrvávanie situácie sa umožnilo, aby sa podnik lepšie 
zotavil v neskoršej fáze. 

(72) Podľa predbežného posúdenia Komisie tým, že NCHZ 
mohli pokračovať v prevádzke napriek tomu, že neboli 

schopné platiť príspevky na sociálne zabezpečenie 
a ostatné verejné záväzky počas značne dlhého časového 
obdobia, požívali výhodu voči svojim konkurentom, 
ktorú by za normálnych trhových podmienok nezískali. 

(73) To, že veriteľský výbor pozostávajúci z väčšiny evidentne 
súkromných veriteľov schválil pokračovanie prevádzky, 
neumožnilo Komisii zbaviť sa pochybností o tom, či 
rozhodnutie pokračovať v prevádzke je v súlade s zásadou 
veriteľa v trhovom hospodárstve. Pokračovanie prevádzky 
NCHZ viedlo k zvyšujúcemu sa verejnému dlhu (zvyšu
júce sa ďalšie neuhradené príspevky na sociálne zabezpe 
čenie a iné dane), pričom podľa sťažovateľa pokračovanie 
prevádzky nezvyšovalo výšku záväzkov voči (súkrom
ným) členom veriteľského výboru. Niektorí súkromní 
veritelia mohli byť dokonca v lepšej pozícii, keďže 
správca má povinnosť udržať prevádzku spoločnosti, čo 
sa premieta do pokračovania vyplácania len tých veri
teľov, ktorí sú pre prežitie spoločnosti nevyhnutní (ako 
sú dodávatelia surovín). Väčšina týchto dodávateľov je 
zrejme súkromná. 

(74) Z toho dôvodu bola pozícia štátu podstatne odlišná od 
pozície ostatných veriteľov. Súkromný veriteľ v rovnakej 
pozícii ako štát by oveľa výraznejšie uprednostnil 
neumožnenie pokračovania prevádzky NCHZ ako väčšina 
existujúcich veriteľov NCHZ (najmä tých, ktorí boli 
zastúpení vo veriteľskom výbore). 

(75) Okrem toho sťažovateľ tvrdí, že existujú náznaky, že 
členovia veriteľského výboru boli rôznymi spôsobmi 
napojení na vlastníka NCHZ. Komisia vyzýva Slovensko, 
aby poskytlo viac informácií o týchto údajných majetko
vých prepojeniach. Ak by sa potvrdili, mohli by vzniknúť 
ďalšie pochybnosti v súvislosti s tým, že rozhodnutie 
veriteľského výboru bol ovplyvnené inými úvahami, 
ako je maximalizovanie vymoženia dlhu. 

(76) Komisia sa domnieva, že štát a štátom ovládané subjekty 
s pohľadávkami voči NCHZ by sa mali prvotne posúdiť 
ako jeden jediný subjekt tak, že rozhodnutie o neuplat
není práva veta na uznesenie veriteľského výboru je, ako 
také, krok pripísateľný štátu, ktorý by vykonal súkromný 
veriteľ v rovnakej pozícii ako štát (to znamená s podstat
nými pohľadávkami proti podstate a možnosťou zastaviť 
prevádzku). 

(77) Aj v prípade zvažovania situácie každého verejného veri
teľa jednotlivo má však Komisia pochybnosti o tom, či 
by konanie v súvislosti s pokračovaním prevádzky NCHZ 
na základe uznesenia veriteľského výboru bolo v súlade 
so zásadou veriteľa v trhovom hospodárstve. Aspoň 
jeden z verejných veriteľov, ktorého pohľadávky voči 
NCHZ sa počas konkurzného konania zvyšovali (Envi
ronmentálny fond), bol takisto zabezpečeným veriteľom 
s právom veta na uznesenie veriteľského výboru. 
Súkromný investor v pozícii takéhoto veriteľa by prav
depodobne uprednostnil zastavenie pokračovania 
prevádzky NCHZ s cieľom zabrániť akumulovaniu 
ďalších dlhov. 

(78) Okrem toho, na základe informácií, ktoré má Komisia 
k dispozícii, sa zdá, že len Sociálna poisťovňa proaktívne 
prihlásila a snažila sa vymôcť svoje pohľadávky voči
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NCHZ. Komisia má preto pochybnosti v súvislosti s tým, 
či ostatní štátom ovládaní veritelia vymáhajú svoje 
pohľadávky proti podstate spôsobom, ktorým by ich 
vymáhal súkromný veriteľ. Komisia vyzýva Slovensko, 
aby v tejto veci predložilo dôkazy. 

(79) V tejto fáze zastáva Komisia názor, že pokračovanie 
prevádzky NCHZ po uvedenom uplynutí účinnosti pred
stavovalo výhodu, ktorú by spoločnosť za normálnych 
trhových podmienok nemala k dispozícii. 

(80) Z toho dôvodu sa Komisia v tejto fáze domnieva, že aj 
po uplynutí účinnosti zákona štát konal tak, aby poskytol 
hospodársku výhodu NCHZ v zmysle článku 107 ods. 1 
ZFEÚ. 

5.3.3. Selektívnosť opatrení 

(81) Pokiaľ ide o rozhodnutie verejných zabezpečených veri
teľov neuplatniť veto na pokračovanie prevádzky NCHZ 
po uplynutí účinnosti zákona, uvedené opatrenie je 
zjavne selektívne, pretože sa týka správania štátu alebo 
štátom ovládaných subjektov voči NCHZ. 

(82) Komisia sa z toho dôvodu domnieva, že pokračovanie 
prevádzky na základe uznesenia veriteľského výboru 
umožňujúce akumulovanie neuhradených záväzkov 
NCHZ voči štátu predstavuje selektívne opatrenie 
v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

5.3.4. Narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi 

(83) Pokračovanie prevádzky NCHZ na základe uznesenia ich 
veriteľov malo za následok zmiernenie tých nákladov, 
ktoré by inak NCHZ museli znášať, od januára 2011 
do predaja podniku. Prevádzka NCHZ nepriniesla dosta
točné výnosy na pokrytie všetkých prevádzkových 
nákladov vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie 
a ostatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli počas 
konkurzného konania. Napriek neschopnosti NCHZ 
plniť si všetky záväzky a najmä záväzky voči štátu (ktoré 
zostali neuhradené 12 mesiacov od uplynutia účinnosti 
zákona do predaja podniku), zostali NCHZ aktívne na 
trhu, ponúkali svoje výrobky a konkurovali iným európ
skym výrobcom chemických látok. 

(84) Zníženie nákladov jedného podniku predstavuje prevádz
kovú pomoc a tak narúša hospodársku súťaž, keďže 
konkurenti NCHZ museli znášať uvedené náklady alebo 
dôsledky platobnej neschopnosti. Ďalej, opatrenia mohli 
narušiť hospodársku súťaž tým, že umelo udržali NCHZ 
na trhu karbidu vápnika a na iných trhoch, na ktorých 
boli aktívne. Okrem toho sťažovateľ tvrdí, že počas tohto 
obdobia NCHZ výrazne podhodnocovali trhovú cenu. 

(85) Keďže v EÚ je len obmedzený počet výrobcov karbidu 
vápnika a s výrobkami sa obchoduje v rámci celej 
Európy, predmetné opatrenia takisto zjavne ovplyvňuje 
obchod medzi členskými štátmi. 

5.3.5. Záver o existencii štátnej pomoci 

(86) N základe uvedeného sa Komisia v tejto fáze domnieva, 
že neuplatnením práva veta, ktoré mali zabezpečení veri
telia, bola NCHZ poskytnutá selektívna výhoda pripísa
teľná štátu a spôsobujúca používanie štátnych zdrojov na 
narušenie hospodárskej súťaže na trhu otvorenom pre 
obchodovanie medzi členskými štátmi. Uvedené opat
renie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 
ods. 1 ZFEÚ. 

5.4. Neoprávnená pomoc 

(87) Komisia konštatuje, že ak by sa o identifikovaných opat
reniach skutočne zistilo, že predstavujú štátnu pomoc, 
boli by udelené v rozpore s oznamovacou povinnosťou 
a povinnosťou zdržať sa, ktoré sú stanovené v článku 
108 ods. 3 ZFEÚ. Komisia sa preto v tejto fáze 
domnieva, že opatrenia poskytnuté v prospech NCHZ 
zrejme predstavujú neoprávnenú štátnu pomoc. 

5.5. Zlučiteľnosť opatrení s vnútorným trhom 

(88) Pokiaľ uvedené opatrenia predstavujú štátnu pomoc 
v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ich zlučiteľnosť sa 
musí posúdiť v súvislosti s výnimkami stanovenými 
v odsekoch 2 a 3 uvedeného článku. 

(89) Podľa judikatúry Súdneho dvora je úlohou členských 
štátov uviesť možné dôvody na zlučiteľnosť s vnútorným 
trhom a preukázať, že podmienky tejto zlučiteľnosti sú 
splnené. ( 1 ) Slovenské orgány sa domnievajú, že opatrenia 
nepredstavujú štátnu pomoc a neuviedli žiadne možné 
dôvody, na základe ktorých možno posúdiť zlučiteľnosť. 

(90) Komisia napriek tomu hodnotila, či by sa na posudzo
vané opatrenia prima facie vzťahovali akékoľvek z dôvodov 
stanovených v ZFEÚ. 

(91) Vzhľadom na to, že NCHZ boli predmetom konkurz
ného konania v čase udelenia opatrení, boli jasne 
podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločen
stva o poskytovaní štátnej pomoci na záchranu a reštruk
turalizáciu podnikov v ťažkostiach ( 2 ) (ďalej len „usmer
nenia o záchrane a reštrukturalizácii“). 

(92) Z toho dôvodu by sa akékoľvek posúdenie zlučiteľnosti 
štátnej pomoci s vnútorným trhom malo v zásade 
vykonať na základe kritérií stanovených v uvedených 
usmerneniach. 

(93) Komisia konštatuje, že sa zdá, že podmienky poskyto
vania pomoci na záchranu stanovené v časti 3.1 usmer
není o záchrane a reštrukturalizácii neboli splnené: opat
renia najmä nepozostávajú z podpory likvidity vo forme 
záruk na pôžičku alebo vo forme pôžičiek a neboli dolo 
žené záväzkom Slovenska oznámiť plán reštrukturalizácie 
alebo plán likvidácie atď.
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(94) V súvislosti s pomocou na reštrukturalizáciu, ktorá je 
vymedzená v časti 3.2 usmernení o záchrane a reštruktu
ralizácii, Komisia konštatuje, že Slovensko neoznámilo 
žiadne z uvedených opatrení ako pomoc na reštruktura
lizáciu, a preto nepreukázalo, že sú prítomné akékoľvek 
z potrebných prvkov, ktoré by sa mali zvážiť ako také 
(plán reštrukturalizácie, vlastný príspevok, kompenzačné 
opatrenia atď.). 

(95) V bode 34 usmernení o záchrane a reštrukturalizácii sa 
vyžaduje, aby bola pomoc podmienená implementáciou 
plánu na reštrukturalizáciu, ktorý musí Komisia schváliť 
pre všetky prípady individuálnej pomoci. Ak by mali 
identifikované opatrenia predstavovať štátnu pomoc, 
potom by sa zdalo, že boli udelené bez dôveryhodného 
plánu na reštrukturalizáciu, ktorý by spĺňal podmienky 
stanovené v usmerneniach o záchrane a reštrukturalizácii. 
Táto okolnosť samotná by bola dostatočná na vylúčenie 
zlučiteľnosti opatrenia s vnútorným trhom. 

(96) Komisia okrem toho konštatuje, že Slovensko neupozor
nilo Komisiu na žiadne prvky zabezpečujúce súlad 
s potrebnými požiadavkami, aby bolo možné dospieť 
k záveru, že pomoc na reštrukturalizáciu je zlučiteľná: 
obnovenie dlhodobej životaschopnosti NCHZ, prijateľné 
úrovne vlastného príspevku, náležité kompenzačné opat
renia atď. 

(97) Komisii preto chýbajú dôkazy na to, aby dospela k záveru 
o tom, či by mohli byť uvedené opatrenia považované za 
zlučiteľné na základe usmernení o záchrane a reštruktura
lizácii. 

(98) V tejto fáze má Komisia pochybnosti o zlučiteľnosti 
opatrení udelených v prospech NCHZ s vnútorným 
trhom. 

5.6. Predmet verejnej súťaže na maximalizovanie 
výnosov z predaja 

(99) Komisia má takisto pochybnosti, či cena 2,2 milióna EUR 
uhradená za majetok spoločnosti úspešným uchádzačom 
verejnej súťaže predstavuje trhovú cenu zabezpečujúcu 
maximalizovanie výnosov určených na uspokojenie veri
teľov vrátane štátu. 

(100) Verejná súťaž sa uskutočnila s priloženými podmienkami, 
o ktorých je pravdepodobné, že znížili hodnotu majetku. 
Podľa podmienok verejnej súťaže sa mohli potenciálni 
uchádzači rozhodnúť, či predložia svoju ponuku 
s prevzatím „záväzkov nadobúdateľa“ alebo bez ich 
prevzatia (podrobnosti sú uvedené v bodoch 12 – 14). 

(101) Skutočnosť, že v pravidlách verejnej súťaže sa stanovo
valo, že ak bude najvyššia ponuka od uchádzača, ktorý 
neprevezme záväzky, uchádzač s najvyššou ponukou, 
ktorý ich prevezme, má možnosť dorovnať najvyššiu 
ponuku. Sťažovateľ tvrdí, že táto podmienka spôsobuje, 
že vo verejnej súťaži nie je možné zaručiť, že sa 
v dôsledku postupu verejnej súťaže dosiahne najvyššia 
cena. V tejto fáze Komisia nemôže vylúčiť, že táto 
možnosť pre jedného uchádzača, aby zvýšil svoju ponuku 

po predložení všetkých ponúk, pravdepodobne odradila 
potenciálnych účastníkov a/alebo mala negatívny vplyv 
na ponuky, ktoré boli predložené. 

(102) Jedným z prvkov, ktorým sa zabezpečuje dosiahnutie 
najvyššej ceny vo verejnej súťaži, je neistota, pokiaľ ide 
o ceny ponúknuté ostatnými uchádzačmi. Ak uchádzač, 
ktorý predloží ponuku s prevzatím záväzkov, vie, že je 
potrebné, aby jeho ponuka bola len najvyššia spomedzi 
ponúk s prevzatím záväzkov a že bude môcť dorovnať 
svoju ponuku na úroveň najvyššieho uchádzača 
s ponukou bez prevzatia záväzkov, jeho ponuka je 
potenciálne nižšia než keby v podmienkach verejnej 
súťaže táto možnosť dorovnania stanovená nebola. 

(103) Okrem toho by táto podmienka mohla odradiť uchádza 
čov, ktorí nechcú prevziať záväzky, pretože vedia, že aj 
keby ich ponuka bola najvyššia, ich ponuka môže byť 
odmietnutá, pretože iný kupujúci, ktorý je pripravený 
záväzky prevziať, môže svoju ponuku zvýšiť. Okrem 
toho sa zdá, že ak by sa to stalo, uchádzač s ponukou 
bez prevzatia záväzkov by nedostal príležitosť predložiť 
novú ponuku a ponúknuť vyššiu kúpnu cenu. 

(104) Nakoniec sa zdá, že podmienkami verejnej súťaže sa 
uprednostňovali uchádzači preberajúci záväzky, keďže 
sa zdá, že v prípade, že dvaja uchádzači ponúknu 
rovnakú cenu, jeden s prevzatím záväzkov a druhý bez, 
ponuka so s prevzatím sa uprednostní pred tou druhou. 
Toto by sa javilo ako jasný náznak, že cena, ktorá by sa 
dosiahla bez prevzatia záväzkov, by mohla byť vyššia ako 
cena, ktorú ponúkol úspešný uchádzač. Možno sa 
odôvodnene domnievať, že povinnosť splniť preberané 
záväzky má finančné dôsledky pre kupujúceho, ktoré 
zohľadňuje pri podávaní ponuky. Bez prevzatia záväzkov 
by cena ponúknutá uvedeným kupujúcim bola preto 
pravdepodobne vyššia. V tomto smere Komisia konšta
tuje, že v konečnej fáze verejnej súťaže sa zúčastnili len 
dvaja uchádzači a že z informácií, ktoré má k dispozícii, 
sa zdá, že podnik bol predaný uchádzačovi, ktorý 
neprevzal žiadne záväzky. 

(105) Zdá sa teda, že tieto podmienky neumožňujú zahrnutie 
najvyššieho možného počtu uchádzačov, ktorí by 
navzájom súťažili so svojim najlepšími ponukami, čo je 
predpokladom predaja za čo najvyššiu trhovú cenu. 

(106) Zdá sa preto pravdepodobné, že majetok NCHZ nebol 
predaný spôsobom, ktorým by sa zabezpečilo maximali
zovanie výnosov pre podstatu v konkurze. Nízka cena 
skutočne uhradená za podnik nadobúdateľom dokonca 
podstatne znižuje možnosť, aby štát získal späť nevyrov
nané príspevky na sociálne zabezpečenie a z konkurz
ného konania. 

5.7. Hospodárska kontinuita medzi NCHZ a Forti
schem 

(107) Komisia má pochybnosti o tom, či predaj podniku 
možno považovať za ukončenie výhody poskytnutej pre 
hospodársku činnosť NCHZ.
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(108) Podľa judikatúry Súdneho dvora za predpokladu zria
denia nových spoločností na účely pokračovania v časti 
činností podniku, ktorému bola poskytnutá pomoc, keď 
sa dostal do konkurzu, uvedené spoločnosti môžu byť aj 
povinné vrátiť predmetnú pomoc, ak ju naďalej využí
vajú. Súdny dvor takisto zdôraznil, že to tak môže byť 
napríklad v prípade, okrem iného, že pokračujúce spoloč
nosti neplatia za majetok trhovú cenu. ( 1 ) Komisia odka
zuje na predchádzajúcu časť a má pochybnosti týkajúce 
sa ceny uhradenej za podnik. 

(109) Je záležitosťou ustálenej praxe rozhodovania Komisie, že 
majetok predaný v celku tretej spoločnosti sa považuje za 
oslobodený od predtým udelenej štátnej pomoci len 
v prípade, ak bol prevedený po otvorenej, transparentnej 
a bezpodmienečnej verejnej súťaži, inak pretrváva naru 
šenie hospodárskej súťaže ( 2 ). 

(110) V každom prípade z predbežnej analýzy z hľadiska 
predaja vyplýva, že napriek tomu, že Slovensko tvrdí, 
že predaj bol prevodom aktív, v skutočnosti bola spoloč
nosť predaná ako podnik nepretržite pokračujúci 
v činnosti. Ako sa uvádza v bode 13, všetok majetok 
a aspoň časť prevoditeľných záväzkov bola predaná 
novému vlastníkovi. Rozsah činnosti zostáva rovnaký 
a všetci zamestnanci NCHZ očividne pokračujú v práci 
pre nový subjekt, Fortischem. 

(111) Dokonca sa zdá, že jedinými zmenami sú názov spoloč
nosti a právnickej osoby, ktorej patrí. V článku 1.2 súťaž
ných podmienok sa stanovuje, že zámerom bolo predať 
NCHZ v celku ako súbor hmotného a nehmotného 
majetku spolu s jeho personálom. V článku 3.1 kúpnej 
zmluvy medzi Via Chem Slovakia a NCHZ zo 16. januára 
2012 sa uvádza, že podnik nepretržite pokračujúci 
v činnosti, ktorý sa prevádza podľa tejto zmluvy, zahŕňa 
všetok nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, ostatné 
práva a majetkové hodnoty, ktoré i) slúžia na nepretržité 
pokračovanie v činnosti alebo podľa svojej povahy musí 
na taký účel slúžiť; a ii) od rozhodného dátumu patrí 
predávajúcemu. Podľa sťažovateľa je Fortischem v súčas

nosti rovnakým subjektom ako NCHZ pred konkurzným 
konaním a počas neho, fungujúcim s rovnakými zamest
nancami a s rovnakým portfóliom výrobkov na rovna
kých výrobkových a geografických trhoch. Hlavným 
rozdielom je, že Fortischem je oslobodený od záväzkov 
voči štátu, ktoré zostali v pôvodnom právnom subjekte 
NCHZ. 

(112) V dôsledku uvedeného sa Komisia predbežne domnieva, 
že v prípade že Slovensko poskytlo výhodu NCHZ, ktorá 
predstavuje neoprávnenú štátnu pomoc, vymáhanie 
neoprávnenej štátnej pomoci udelenej NCHZ by sa 
mohlo nárokovať od nového majiteľa spoločnosti 
namiesto „prázdnej škrupiny“ NCHZ, ktorá sa pravdepo
dobne zlikviduje ukončením konkurzného konania. 

6. ROZHODNUTIE 

Na základe uvedených úvah Komisia konajúca podľa postupu 
stanoveného v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európ
skej únie žiada Slovensko, aby do jedného mesiaca od doručenia 
tohto listu predložilo svoje pripomienky a poskytlo všetky 
informácie, ktoré môžu pomôcť pri posudzovaní opatrení. 
Komisia žiada Vaše orgány, aby bezodkladne poslali kópiu 
tohto listu potenciálnym príjemcom pomoci. 

Komisia si dovoľuje upozorniť na článok 14 nariadenia Rady 
(ES) č. 659/1999, v ktorom sa ustanovuje, že akúkoľvek 
neoprávnenú pomoc možno od príjemcov vymáhať. 

Komisia upozorňuje Slovenskú republiku, že bude informovať 
zainteresované strany uverejnením tohto listu a jeho zmyslu
plného zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia 
bude informovať aj zainteresované strany v krajinách EZVO, 
ktoré sú signatármi dohody o EHP, a to uverejnením oznamu 
v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj 
Dozorný úrad EZVO, a to zaslaním kópie tohto listu. Všetky 
tieto zainteresované strany Komisia vyzve, aby predložili svoje 
pripomienky do jedného mesiaca od dátumu uverejnenia týchto 
informácií.”

PL C 297/96 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.10.2013 

( 1 ) Vec C-227/72, Nemecko/Komisia, Zb. 2004, s. I -3925, bod 86. 
( 2 ) Rozhodnutie Komisie z 2.6.1999 vo veci C 46/1994 Seleco, Ú. v. ES 

L 227, 7.9.2000, s. 24, 
Rozhodnutie Komisie z 8.7.1999, vo veci C 43/1997 Groeditzer 
Stahlwerke, Ú. v. ES L 292, 13.11.1999, s. 27, 
Rozhodnutie Komisie z 21.6.2000, vo veci C 42/1998 CDA, Ú. v. 
ES L 18, 16.12.2000, s. 62, 
Rozhodnutie Komisie z 30.10.2001, vo veci C 36/2000 Graf von 
Henneberg, Ú. v. ES L 307, 8.11.2002, s. 1.


	Pomoc państwa – Słowacja  Pomoc państwa SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) – Domniemana pomoc na rzecz NCHZ Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/C 297/06)

