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ROZHODNUTIE č. 20/2022  

 

 

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej 

investičnej pomoci“) na základe žiadosti spoločnosti Invictum Holdings, a.s., Erenburgova 15, 

984 01 Lučenec, IČO 48 010 715, doručenej dňa 17. augusta 2022 (ďalej len „žiadosť“) 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2022 zo dňa 11. apríla 2022 

o poskytnutí investičnej pomoci pre spoločnosť Invictum Holdings, a.s., Erenburgova 15, 

984 01 Lučenec, IČO 48 010 715, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1181/S (ďalej len „prijímateľ“), na podporu realizácie 

investičného zámeru „Invictum Holdings Business Service Centre“ (ďalej len „investičný 

zámer“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) a § 5 písm. a) prvý bod zákona o regionálnej investičnej 

pomoci, v Lučenci, v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 2 364 447,00 eur, a to vo forme: 

 úľavy na dani z príjmov v maximálnej nominálnej hodnote 666 000,00 eur, 

 príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v maximálnej nominálnej hodnote 

1 698 447,00 eur, 

sa v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

r u š í. 

 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal dňa 28. mája 2021 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“), podľa § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci žiadosť 

o investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru s názvom „Invictum 

Holdings Business Service Centre“. Žiadosť o investičnú pomoc bola naposledy 

upravená prijímateľom dňa 23. novembra 2021.  

 

                                                 
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu 
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2. Prijímateľ v investičnom zámere plánoval vynaložiť celkové oprávnené investičné 

náklady v minimálnej nominálnej hodnote 1 444 650,00 eur a celkové oprávnené mzdové 

náklady v minimálnej nominálnej hodnote 6 298 752,00 eur. Realizácia investičného 

zámeru mala viesť k vytvoreniu nových pracovných miest, pričom čistý nárast 

pracovných miest v podporenej prevádzkarni mal byť 86 pracovných miest 

pri priemernom počte 2 pracovných miest danej prevádzkarne za posledných 12 mesiacov 

bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom došlo k podaniu 

žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo. 

 

3. Ministerstvo v súlade s § 17 zákona o regionálnej investičnej pomoci zaslalo 

prijímateľovi ponuku investičnej pomoci dňa 28. októbra  2021. 

 

4. Prijímateľ predložil dňa 23. novembra 2021 ministerstvu, v súlade s § 18 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci, akceptáciu ponuky investičnej pomoci. 

 

5. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 75 z 2. februára 2022 (ďalej len „uznesenie 

vlády“) schválila poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa v celkovej maximálnej 

nominálnej hodnote 2 364 447,00 eur, a to vo forme úľavy na dani z príjmov 

v maximálnej nominálnej hodnote 666 000,00 eur a vo forme príspevku na vytvorené 

nové pracovné miesta v maximálnej nominálnej hodnote 1 698 447,00 eur. 

 

6. Na základe uznesenia vlády a v súlade s § 20 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej 

pomoci ministerstvo dňa 11. apríla 2022 vydalo Rozhodnutie č. 2/2022 o poskytnutí 

investičnej pomoci (ďalej len „rozhodnutie“) pre prijímateľa na podporu realizácie 

investičného zámeru. 

 

7. V žiadosti doručenej na ministerstvo dňa 17. augusta 2022 prijímateľ, v súlade 

s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci, požiadal ministerstvo 

o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. V predmetnej žiadosti prijímateľ 

vyhlásil, že poskytnutá investičná pomoc nebola z jeho strany doposiaľ čerpaná.  

 

8. Listom č. 409913/2022 zo dňa 22. septembra 2022 doručeným ministerstvu dňa 

30. septembra 2022 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky potvrdilo, že prijímateľ 

si v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby neuplatnil doposiaľ 

žiadnu úľavu na dani z príjmov.  

 

9. Listom č. 2022/157651 UPS/US1/SSZODIPI/KON/2022/15075 zo dňa 26. augusta 2022 

doručeným ministerstvu dňa 30. augusta 2022 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky potvrdilo, že prijímateľ doposiaľ nečerpal žiadny príspevok 

na vytvorené nové pracovné miesta. 

 

10. 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.“  

 

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. 

 



3 

 

Poučenie: 

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

o regionálnej investičnej pomoci. 

 

13. 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. Invictum Holdings, a.s., Erenburgova 15, 984 01 Lučenec 

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 04 Banská Bystrica, 

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 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 


