Úver zabezpečený štátnou zárukou – SIH antikorona 2b
Základná informácia
V júni 2020 uzatvorila Slovenská sporiteľňa Dohodu o záručnom nástroji SIH antikorona záruka 2b s National
Development Fund I., a. s. (NDF I.). Táto finančná pomoc pre mikropodniky, malé a stredné podniky a tiež veľké
podniky je zameraná na zmiernenie dopadov pandémie. Riadi sa Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci na
podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a je poskytovaná zo štátnych zdrojov.
Na základe vyššie uvedeného záručného nástroja, Slovenská sporiteľňa poskytuje Splátkové úvery zabezpečené
štátnou zárukou - SIH antikorona záruka 2b. Úvery sú určené pre podniky bez ohľadu na ich veľkosť na financovanie
prevádzkových potrieb alebo obnovovacích investícií do 2 mil. eur. Úvery majú zvýhodnenú úrokovú sadzbu vďaka
ručeniu NDF I. a taktiež poplatkové zvýhodnenie. Prijímateľ úveru má možnosť voľby odkladu splátok istiny a úrokov na
12 mesiacov a odpustenia poplatku za záruku.

Oprávnené subjekty
Malé a stredné podniky vrátane mikropodnikov a veľké podniky, ktoré vznikli v zmysle právneho poriadku Slovenskej
republiky (SR) a podnikajú na území SR a ktoré sú registrované v registri partnerov verejného sektora v súlade
s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak sa na príslušný podnik tento zákon vzťahuje. Úver
môže byť poskytnutý aj fyzickým osobám podnikateľom, neziskovým organizáciám, neziskovým organizáciám
poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, združeniam občanov a nadáciám, ktoré vykonávajú
hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo
služieb na trhu.
Určujúcou definíciou malých a stredných podnikov je definícia podľa Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo
17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v
platnom znení. Kategória malých a stredných podnikov súčasne zahŕňa aj samostatne zárobkovo činné osoby.
Zároveň musí platiť, že financovaný podnik:
• nie je podnikom, voči ktorému eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo
pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac
ako 90 dní;
• nie je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa živnostenského
zákona, alebo agentúrou dočasného zamestnávania;
• nie je podnikom, voči ktorému bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia;
• nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach (podniky v ťažkostiach sú definované v usmernení
spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/c 244/02 - ú. V. EU č.
244, 1.10.2004, str. 2. Podnik v ťažkostiach je v zmysle uvedeného usmernenia definovaný tak, že „tento nie je
schopný, či už prostredníctvom svojich vlastných zdrojov, alebo pomocou finančných prostriedkov, ktoré je
schopný získať od svojich vlastníkov/akcionárov alebo veriteľov, zamedziť stratám, ktoré by ho bez vonkajšej
intervencie verejných orgánov takmer s určitosťou odsúdili na vylúčenie z obchodnej činnosti v krátkodobom
alebo strednodobom horizonte“); odchýlne od uvedeného sa pomoc smie poskytnúť Mikropodnikom alebo Malým
podnikom, ktoré už boli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, a to pod podmienkou, že nie sú predmetom
kolektívneho konkurzného konania podľa vnútroštátneho práva a že nedostali pomoc na záchranu ani pomoc na
reštrukturalizáciu;
• nie je úverovou inštitúciou ani finančnou inštitúciou (napr. investičná spoločnosť, poisťovňa, penzijný fond,
dôchodková správcovská spoločnosť, maklérska firma, faktoringová spoločnosť, lízingová spoločnosť a pod.);
• nevznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť neskôr ako 12. marca 2020;
• nie je podnikom, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie,
v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
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•

nie je podnikom, ktorého konečný užívateľ výhod je daňovým rezidentom v daňovom raji;
nebolo voči nemu počas piatich rokov pred poskytnutím úveru SIH antikorona 2 prijaté právoplatné rozhodnutie,
ktoré mu ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie
štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 z. Z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v
znení neskorších predpisov.

Oprávnené výdavky a projekty
•

•

•

oprávnenými výdavkami sú investičné a prevádzkové výdavky, vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov.
Podnik je oprávnený financovať aj neuhradené prevádzkové náklady (nie však investičné náklady), ktoré mu vznikli
ešte pred podaním žiadosti o úver, ak ich splatnosť pripadá úplne alebo čiastočne na obdobie od 12. 3. 2020;
investičné výdavky musia mať charakter obnovovacej investície. To znamená, že sa musí jednať o investíciu do
dlhodobého hmotného majetku, ktorej účelom je nahradiť alebo zachovať (opraviť, rekonštruovať) existujúci
dlhodobý hmotný majetok financovaného podniku;
čerpanie úveru môže byť poskytnuté aj na zaplatenie poplatku za záruku.

Neoprávnenými výdavkami sú
•
•
•
•

refinancovanie existujúcich záväzkov voči Slovenskej sporiteľni alebo iným úverovým inštitúciám;
financovanie čisto finančných činností, výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných
investícií alebo financovanie poskytovania spotrebiteľských úverov;
spolufinancovanie výdavku, na ktorý bola malým a stredným podnikom poskytnutá pomoc na základe akéhokoľvek
operačného programu alebo akejkoľvek schémy pomoci, ktorá vylučuje spolufinancovanie z verejných zdrojov;
výdavky na projekty mimo Slovenskej republiky.

Obmedzenia pre financovaný podnik
Do úplného splatenia úveru zabezpečeného štátnou zárukou – SIH antikorona 2b financovaný podnik nemôže:
•
•
•

vyplácať podiely zo zisku ani vyplácať iné vlastné zdroje;
vyplácať úvery, pôžičky ani iné dočasne poskytnuté peňažné prostriedky voči svojim spriazneným osobám;
poskytovať úvery, pôžičky alebo inak dočasne poskytovať peňažné prostriedky akýmkoľvek tretím osobám.

Taktiež je zakázané znižovanie/splatenie iných úverov poskytnutých Slovenskou sporiteľňou alebo inými finančnými
inštitúciami bez proporčného zníženia úveru krytého štátnou zárukou.

Podmienky financovania
Maximálna výška úveru
• pre mikropodniky 500 tis. eur;
• pre malé a stredné podniky a veľké podniky iné ako mikropodnik 2 mil. eur;
(s možnosťou dobrovoľného predčasného splatenia zo strany podniku).
Celková výška všetkých úverov poskytnutých v rámci záručného nástroja nepresiahne:
• dvojnásobok ročných mzdových nákladov žiadateľa (vrátane sociálnych odvodov, ako aj nákladov na
zamestnancov pracujúcich v lokalite podniku, avšak platených subdodávateľmi) za rok 2019 alebo posledný rok, za
ktorý sú údaje k dispozícii. V prípade podnikov založených 1. januára 2019 alebo neskôr nesmie maximálna výška
úveru presiahnuť odhadované ročné mzdové náklady počas prvých dvoch rokov prevádzky alebo
• 25 % celkového obratu žiadateľa v roku 2019.
Splatnosť úveru
• minimálne 2 roky, maximálne 6 rokov (vrátane odkladu splátok istiny a úrokov, ktoré však môže podnik
odmietnuť).
Maximálna úroková sadzba
• pre mikropodnik 3,9 % p. a.;
• pre všetky ostatné podniky 1,9 % p. a.
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Zabezpečenie
• obvykle požadované zabezpečenie zo strany Slovenskej sporiteľne pre prevádzkové úvery, t. j. pohľadávky a
zásoby, v prípade obnovovacej investície sa vyžaduje predmet financovania. Pri úvere do 500 tis. eur pre
mikropodniky sa vyžaduje osobné ručenie;
• štátna záruka NDF I.
Poplatok za poskytnutie záruky
Záruka podlieha poplatku v nasledovných výškach (p. a.) za jednotlivé roky trvania úveru:
Veľkosť podniku
Malé a stredné podniky
Veľké podniky

Za 1. rok
0,25 %
0,50 %

Za 2. a 3. rok
0,50 %
1,00 %

Za 4. až 6. rok
1,00 %
2,00 %

Poplatok za záruku môže byť odpustený ak:
• podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú zamestnanosť oproti priemernému
stavu zamestnancov za 12 predchádzajúcich mesiacov od podania žiadosti o úver, udrží pomer medzi počtom
zamestnancov v pracovnom pomere počtom zamestnancov v mimo pracovnom pomere, resp. zmení tento pomer
za súčasného udržania/ nárastu počtu zamestnancov v pracovnom pomere a;
• nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na povinných odvodoch voči Sociálnej poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni, resp. nebude mať vyššie tieto záväzky , ako bola suma týchto záväzkov v čase podania
žiadosti o úver znížená o sumu poskytnutého úveru.
Celková výška odpustenia poplatku za záruku na podnik nepresiahne 800 tis. eur okrem podnikov pôsobiacich v odvetví
rybolovu a akvakultúry (max. 120 tis. eur) a podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe (max. 100 tis. eur).
Bankové poplatky
• spracovateľský poplatok 0 eur,
• poplatok za navýšenie úveru 0 eur,
• poplatok za predčasné splatenie úveru 0 eur,
• ostatné poplatky v zmysle platného sadzobníka Slovenskej sporiteľne.
.
Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b.

Tento dokument nepredstavuje záväzok Slovenskej sporiteľne poskytnúť financovanie a má informatívny charakter.
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