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ROZHODNUTIE č. 25/2018 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy 

oprávnený podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej 

investičnej pomoci“) na základe žiadosti spoločnosti LEDVANCE s.r.o., Štúrova 22, 949 01 

Nitra, IČO 50 197 011, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti OSRAM, a.s., 

Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, IČO 00 613 797 vo vzťahu k schválnej 

investičnej pomoci na vybudovanie „Centra zdieľaných služieb OSRAM“ v lokalite Nitra 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 46/2015 zo dňa 

19. januára 2016 o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť OSRAM, a.s., so sídlom 

Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, IČO 00 613 797, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 15/N (ďalej len „prijímateľ“), 

na realizáciu investičného zámeru „Centrum zdieľaných služieb OSRAM“ v lokalite Nitra 

(ďalej len „investičný zámer“), v celkovej maximálnej nominálnej výške 1 230 000,00 Eur 

vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, sa v súlade s § 25 ods. 1 

písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci 

r u š í. 

 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal dňa 6. mája 2015 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 9 ods. 1 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 „Centrum zdieľaných služieb 

OSRAM“. Prijímateľ v investičnom zámere plánoval vynaložiť oprávnené mzdové 

náklady v minimálnej výške 10 119 472,00 Eur a vytvoriť 205 nových pracovných 

miest do konca roku 2017. Celkové investičné náklady vynaložené prijímateľom 

v súvislosti s investičným zámerom mali dosiahnuť minimálnu výšku 405 000,00 Eur. 

 

2. Prijímateľ podal na ministerstvo, v súlade s § 12 zákona o investičnej pomoci, žiadosť 

o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru 

dňa 18. novembra 2015. 

 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 9. decembra 2015 uznesením č. 675/2015 

(ďalej len „uznesenie vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa 
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na podporu realizácie investičného zámeru v maximálnej nominálnej výške 

1 230 000,00 Eur vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. 

 

4. Na základe uznesenia vlády a v súlade s § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci 

ministerstvo dňa 19. januára 2016 vydalo Rozhodnutie č. 46/2015 o schválení 

investičnej pomoci (ďalej len „rozhodnutie“) pre prijímateľa na realizáciu investičného 

zámeru. 

 

5. Prijímateľ podal dňa 13. júla 2016 v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci 

oznámenie o zmene investičného zámeru spočívajúcej v predaji časti podniku 

prijímateľa novej nástupnickej spoločnosti LEDVANCE s.r.o., Štúrova 22, 949 01 

Nitra, IČO 50 197 011. Predaj sa týkal aj Centra zdieľaných služieb v Nitre, ktorého 

vybudovanie bolo predmetom investičného zámeru, na realizáciu ktorého bola 

prijímateľovi poskytnutá investičná pomoc. Nakoľko oznámená zmena mala vplyv 

na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, na plnenie 

povinností prijímateľa investičnej pomoci, ako aj na realizáciu investičného zámeru, 

ministerstvo začalo v súlade s § 15b ods. 2 zákona o investičnej pomoci konanie vo veci 

posúdenia súladu oznámenej zmeny s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie 

investičnej pomoci.  

 

6. Dňa 11. októbra 2016 spoločnosť LEDVANCE s.r.o., doručila na ministerstvo 

Oznámenie o predaji časti podniku a postúpení práv a povinností k schválenému 

investičnému zámeru zo dňa 5. októbra 2016. Z doručeného oznámenia, ktorého 

súčasťou bola aj Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 1. júla 2016 medzi 

spoločnosťou OSRAM, a.s., ako predávajúcim a LEDVANCE s.r.o., ako kupujúcim, 

vyplýva, že všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa k vydanému rozhodnutiu prešli 

na nástupnícku spoločnosť LEDVANCE s.r.o. 

 

7. Listom doručeným na ministerstvo dňa 27. augusta 2018 (ďalej len „žiadosť“) 

spoločnosť LEDVANCE s.r.o. v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej 

investičnej pomoci požiadala ministerstvo o zrušenie rozhodnutia z dôvodu, 

„že naplnenie podmienok kvalifikácie a čerpania investičnej pomoci sa stali, v dôsledku 

mnohých strategických zmien, ktoré sa za posledné roky v rámci koncernu LEDVANCE 

GmbH udiali, neuskutočniteľné“. V predmetnej žiadosti spoločnosť LEDVANCE s.r.o. 

vyhlásila, že schválená investičná pomoc nebola čerpaná. Z dôvodu začatia konania 

vo veci žiadosti a v súlade so zásadou hospodárnosti bolo konanie o zmene podľa bodu 

5. a 6. tohto rozhodnutia pozastavené. 

 

8. Listom doručeným dňa 14. septembra 2018 na ministerstvo č. 2018/149409 

UPS/US1/SSZODIPI/BEZ/2018/6111 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

potvrdilo, že prijímateľ ku dňu 10. septembra 2018 nečerpal príspevok na vytvorenie 

nového pracovného miesta.  

 

9. V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci: „Ministerstvo 

hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, 

ak prijímateľ 

a) požiadal o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pred začatím 

čerpania investičnej pomoci,“  

 



3 

 

10. Vydaním tohto rozhodnutia sa konanie vo veci posúdenia súladu zmeny špecifikovanej 

v bode 5. a 6. tohto rozhodnutia s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie 

investičnej pomoci, zastavuje. 

 

11. Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona 

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

rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Žiga 

minister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. LEDVANCE s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra 

2. OSRAM, a.s., Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky   

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

4. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 821 67 Bratislava 

5. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií 2x 

6. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 

 

 


