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ROZHODNUTIE č. 25/2022 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 23 ods. 5 v spojení s § 30 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o regionálnej investičnej pomoci“), na základe oznámenia spoločnosti 

Neuman Aluminium PWG s.r.o., Bystrická 657, 966 81 Žarnovica, IČO 48 162 949, 

doručeného na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 30. augusta 2022 

a naposledy doplneného dňa 31. októbra 2022 (ďalej len „oznámenie“) 

 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2018 zo dňa 16. júla 2018 

o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Neuman Aluminium PWG s.r.o., Bystrická 657, 

966 81 Žarnovica, IČO 48 162 949, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28106/S (ďalej len „prijímateľ“), na realizáciu investičného 

zámeru „Zahájenie výroby dielov pre automobilový priemysel“ v Žarnovici 

(ďalej len „investičný zámer“) v celkovej maximálnej nominálnej výške 3 897 500,00 eur, 

z toho vo forme: 

 

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 500 000,00 eur a 

 príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

1 397 500,00 eur na všetky nové vytvorené pracovné miesta, to znamená 6 500,00 eur 

na jedno vytvorené nové pracovné miesto, 

 

sa v súlade s § 23 ods. 5 v nadväznosti na § 30d ods. 3 písm. e) a § 30d ods. 4 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci 

 

m e n í 

nasledovne:  

1. Výroková časť znie: „o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Neuman Aluminium 

PWG s.r.o., Bystrická 657, 966 81 Žarnovica, IČO 48 162 949, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28106/S (ďalej len 

                                                           
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu 
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„prijímateľ“), na realizáciu investičného zámeru „Zahájenie výroby dielov 

pre automobilový priemysel“ v Žarnovici (ďalej len „investičný zámer“) v celkovej 

maximálnej nominálnej výške 3 767 500,00 eur, z toho vo forme: 

 

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 500 000,00 eur a 

 príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

1 267 500,00 eur na všetky nové vytvorené pracovné miesta, to znamená 6 500,00 eur 

na jedno vytvorené nové pracovné miesto,“ 

 

2. Podmienka č. 3 znie: „Prijímateľ vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom 

minimálne 195 nových pracovných miest v súlade s § 3 písm. m), § 4 ods. 1 písm. d) 

a § 15 ods. 3 a 5 zákona o investičnej pomoci.“ 

Ostatné podmienky výroku rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 17/2018 zo dňa 16. júla 2018 zostávajú nezmenené. 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal dňa 26. júna 2015 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 9 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v rozhodnom čase (ďalej len 

„zákon o investičnej pomoci“) investičný zámer. 

2. Dňa 25. septembra 2017 prijímateľ v súlade s § 12 zákona o investičnej pomoci podal 

na ministerstvo žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného 

zámeru. 

3. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 336 z 11. júla 2018 schválila pre prijímateľa 

poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 3 897 500,00 eur, z toho 

vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 500 000,00 eur 

a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej 

výške 6 500,00 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto, čo predstavuje 

1 397 500,00 eur na všetky vytvorené nové pracovné miesta.   

4. Ministerstvo podľa § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci vydalo dňa 16. júla 2018 

Rozhodnutie č. 17/2018 o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa na realizáciu 

investičného zámeru (ďalej len „rozhodnutie“). 

5. Prijímateľ doručil dňa 30. augusta 2022 na ministerstvo oznámenie, ktoré naposledy 

doplnil mailom dňa 31. októbra 2020 a v ktorom informoval o zmene v investičnom 

zámere spočívajúcej v znížení počtu vytvorených nových pracovných miest z pôvodných 

215 na 195 nových pracovných miest, čo predstavuje pokles o 9,30 %. 

6. Podľa § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci zmenu oznámenú podľa 

§ 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci alebo zistenú podľa § 23 ods. 14 

zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej 

pomoci vydané do 31. marca 2018, ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných 

od 1. apríla 2018. 

7. V zmysle § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci prijímateľ je v období 

realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, 

v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch 

rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania 
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investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu 

bezodkladne písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu 

investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, 

za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. 

8. Podľa § 23 ods. 5 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého 

oznámenia má vplyv na povinnosti prijímateľa alebo na podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoc poskytnutá, a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi 

poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia 

o schválení investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľovi investičnej 

pomoci. 

9. Podľa § 30c ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci platí, že investičné stimuly 

a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 14. marca 2022, zostávajú v platnosti 

v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných 

stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. 

10. Podľa § 30d ods. 3 písm. e) zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o konania 

o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2022 a právoplatne neukončené 

do 14. marca 2022 a konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 

do 31. decembra 2022, hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) zákona o regionálnej 

investičnej pomoci sa znižuje na 80 %. 

11. Podľa § 30d ods. 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci platí, že ustanovenia podľa 

§ 30d ods. 2 a 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci sa použijú aj na investičnú 

pomoc schválenú podľa zákona o investičnej pomoci, ak tým nedôjde k poskytnutiu 

neoprávnenej výhody prijímateľovi. 

12. Podľa § 22 ods. 19 písm. d) zákona o regionálnej investičnej pomoci prijímateľ nie je 

oprávnený počas realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich 

rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký 

podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik 

a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, uskutočniť 

zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru, alebo podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoc poskytnutá, a to najmä dosiahnutie nižšieho čistého nárastu pracovných 

miest ako 90 % čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. 

13. Podľa § 3 písm. m) zákona o investičnej pomoci vytvorenými novými pracovnými 

miestami sa rozumie čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných 

v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, nesmie 

však byť menší ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak; počet 

zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb 

zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný 

úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, 

ktoré zanikli počas 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest 

vytvorených počas toho istého obdobia. 

14. Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o investičnej pomoci jednou zo všeobecných podmienok 

na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe je, že realizácia investičného 

zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest. 

15. Podľa § 15 ods. 3 zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný zachovať počet 

vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami najmenej 

päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta. 



4 

 

16. Podľa § 15 ods. 5 zákona o investičnej pomoci pracovné miesta vytvorené v priamej 

súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení 

investičného zámeru.  

17. Ministerstvo v lehote podľa § 23 ods. 2 a 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

oznámenú zmenu posúdilo s ohľadom na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc 

na podporu daného investičného zámeru schválená a s ohľadom na povinnosti prijímateľa 

vyplývajúce zo zákona o investičnej pomoci, súvisiacich právnych predpisov 

upravujúcich poskytovanie investičnej pomoci a z rozhodnutia. 

18. Pri hodnotení plánovanej zmeny ministerstvo posúdilo najmä, či nejde o zmenu, ktorú 

prijímateľ nie je oprávnený vykonať podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci. 

19. Podľa § 15 ods. 9 zákona o  investičnej pomoci prijímateľ nie je oprávnený počas 

realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe 

nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré  

a) ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného 

zámeru, a to najmä zmeny smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných 

prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu 

nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej 

štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, 

ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného 

procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie 

neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo  

b) smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese 

alebo premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.  

20. Zníženie celkového počtu 215 plánovaných nových pracovných miest 

o 20 nevytvorených pracovných miest, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles 

o 9,30 %, nepredstavuje nepovolenú zmenu podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona 

o investičnej pomoci v znení § 30d ods. 3 písm. e) a § 30d ods. 4 zákona o regionálnej 

investičnej pomoci. 

21. V súvislosti s výškou schválenej investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorenie 

nového pracovného miesta a plánovaným počtom nových pracovných miest bola 

schválená investičná pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto vo výške 

6 500,00 eur (1 397 500,00 eur / 215 nových pracovných miest). 

22. Vzhľadom na to, že oznámená zmena má vplyv na schválenú výšku investičnej pomoci 

na jedno vytvorené nové pracovné miesto, ako aj má vplyv na deklarovaný regionálny 

prínos, ministerstvo pristúpilo k alikvotnému zníženiu investičnej pomoci vo forme 

príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta o 130 000,00 eur (1 397 500,00 eur / 

215 nových pracovných miest * 20 nevytvorených pracovných miest) na sumu 

1 267 500,00 eur (1 397 500,00 eur / 215 nových pracovných miest * 195 nových 

pracovných miest). 

23. Zároveň oznámená zmena nie je v rozpore s osobitnými právnymi predpismi 

upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci. 

24. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 23 ods. 5 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  
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Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok ustanovených v § 177 a nasl. zákona 

č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Ing. Karel Hirman2 

minister 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Neuman Aluminium PWG s.r.o., Bystrická 657, 966 81 Žarnovica, IČO 48 162 949 

2. Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 

3. Finančné riaditeľstvo SR, sekcia daňová, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

4. Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica 

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 812 67 Bratislava 

6. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, odbor investícií 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie 

 

                                                           
2 podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 


