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ROZHODNUTIE č. 27/2018 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 23 ods. 6 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci“),  

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2016 zo dňa 

10. marca 2016 o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Midia Agro, s. r. o., 

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 48 228 630, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105232/B na podporu realizácie 

investičného zámeru s názvom „Vybudovanie nového podniku na výrobu detskej mliečnej 

výživy“ v katastrálnom území Čab, okres Nitra 

sa v súlade s § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

r u š í. 

 

Odôvodnenie: 

Vláda SR uznesením č. 87/2016 zo dňa 2. marca 2016 schválila návrh na poskytnutie 

investičnej pomoci pre spoločnosť Midia Agro, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – 

Ružinov, IČO: 48 228 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 105232/B (ďalej len „prijímateľ“) na podporu realizácie investičného 

zámeru s názvom „Vybudovanie nového podniku na výrobu detskej mliečnej výživy“ 

v katastrálnom území Čab, okres Nitra (ďalej len „investičný zámer“) v maximálnej 

nominálnej výške 18 500 000,- eur, z toho vo forme:  

 dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

16 500 000,- eur, 

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 000 000,- eur.  

Následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo 

dňa 10. marca 2016 rozhodnutie č. 13/2016, ktorým prijímateľovi schválilo poskytnutie 

investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 18 500 000,- eur, z toho vo forme: 

 dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

16 500 000,- eur, 

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 000 000,- eur.  
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Podľa ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru doručenej ministerstvu dňa 

4. mája 2017 prijímateľ za kalendárny rok 2016 nevynaložil žiadne finančné prostriedky  

na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, a to napriek skutočnosti, že podľa investičného 

zámeru plánoval preinvestovať v príslušnom roku finančné prostriedky na obstaranie 

pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 45 200 000,- eur. 

S ohľadom na harmonogram vytvárania nových pracovných miest rovnako plánoval 

prijímateľ v roku 2016 vytvoriť v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru osem 

nových pracovných miest.  

Podľa ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za kalendárny rok 2017, ktorá 

bola ministerstvu doručená dňa 2. mája 2018, prijímateľ opätovne nevynaložil žiadne 

finančné prostriedky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, a to aj napriek tomu, že 

v zmysle investičného zámeru mal počas predmetného obdobia preinvestovať  

43 000 000,- eur a súčasne vytvoriť sedem nových pracovných miest. 

Ku koncu roku 2018 mal prijímateľ vytvoriť v priamej súvislosti s realizáciou investičného 

zámeru minimálne 325 nových pracovných miest. V rámci ročnej správy o priebehu realizácie 

investičného zámeru za kalendárny rok 2017 prijímateľ uviedol, že k 31. decembru 2017 

nevytvoril žiadne nové pracovné miesta v súvislosti s realizáciou investičného zámeru. 

Ministerstvo za účelom ďalšieho posudzovania požiadalo príslušnú pobočku Sociálnej 

poisťovne o poskytnutie súčinnosti a o oznámenie počtu poistencov (zamestnancov) 

prijímateľa. Podľa jej písomného vyjadrenia nemal prijímateľ ku dňu 25. septembra 2018 

žiadnych zamestnancov.     

Vyššie špecifikovaná investícia mala byť krytá z vlastných zdrojov prijímateľa  

(18 200 000,- eur za rok 2016 a 12 440 000,- eur za rok 2017), z pôžičiek (27 000 000,- eur  

za rok 2016 a 22 200 000,- eur za rok 2017) a v roku 2017 mala byť investícia podporená aj 

investičnou pomocou vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v celkovej 

výške 8 360 000,- eur.  

V texte investičného zámeru prijímateľ uvádza, že vlastné zdroje budú zabezpečené zvýšením 

základného imania prijímateľa a vkladmi, resp. pôžičkami jednotlivých spoločníkov.  

Podľa verejne dostupných údajov z obchodného registra odo dňa zápisu prijímateľa  

do obchodného registra až do dňa vydania tohto rozhodnutia k žiadnemu zvýšeniu základného 

imania nedošlo. Rovnako nebolo zo strany prijímateľa preukázané ani zabezpečenie 

financovania prostredníctvom pôžičiek poskytnutých prijímateľovi spoločníkmi.  

V zmysle bodu 2 rozhodnutia č. 13/2016 prijímateľ najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

doručenia rozhodnutia začne obstarávanie dlhodobého hmotného majetku a najneskôr 

do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia začne vykonávať podnikateľskú činnosť 

uvedenú v investičnom zámere. S ohľadom na § 16 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. 

o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 

2018 je prijímateľ povinný najneskôr do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia začať 

obstarávať dlhodobý hmotný majetok, v opačnom prípade rozhodnutie o schválení investičnej 

pomoci stráca platnosť a prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť.  

Rozhodnutie bolo prijímateľovi doručené dňa 24. marca 2016, a teda zákonná lehota 

na začatie obstarávania dlhodobého hmotného majetku uplynula dňa 24. marca 2017. 

Ministerstvo vyzvalo prijímateľa na predloženie dokumentácie, ktorá by preukazovala 

zachovanie lehoty na začatie obstarávania dlhodobého hmotného majetku v súlade s vyššie 

citovaným bodom rozhodnutia, resp. príslušnou právnou úpravou. Prijímateľ doručil 

ministerstvu dňa 16. augusta 2017 vysvetlenia k uvedeným otázkam.  
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Prijímateľ splnenie vyššie citovanej podmienky preukázal kúpnou zmluvou zo dňa 

7. marca 2017 v znení dodatkov uzavretou s obchodnou spoločnosťou IGP Čab s.r.o.,  

IČO: 44 458 088 (ďalej len „predávajúci“), predmetom ktorej je pozemok nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Čab, obec Čab, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva č. 1480, 

parcela registra C, parcelné číslo 764/73 o výmere 98 648 m
2
 (ďalej len „pozemok“).  

Kúpna cena pozemku bola stanovená na 4 050 000,- eur s DPH a jej úhrada mala prebehnúť 

v štyroch splátkach. Prvá splátka vo výške 1 200,- eur s DPH bola predávajúcemu zaplatená 

dňa 8. marca 2017, čo preukazuje ministerstvu doručený výpis z účtu prijímateľa. Druhá časť 

kúpnej ceny vo výške 1 011 300,- eur s DPH mala byť zaplatená predávajúcemu najneskôr 

do 30. októbra 2017, tretia časť kúpnej ceny vo výške 1 012 500,- eur s DPH najneskôr 

do 15. decembra 2017 a štvrtá časť kúpnej ceny vo výške 2 025 000,- eur s DPH 

najneskôr do 30. apríla 2018. 

Zo znenia kúpnej zmluvy vyplýva, že omeškanie prijímateľa s úhradou ktorejkoľvek časti 

kúpnej ceny pozemku o viac ako tri dni zakladá oprávnenie predávajúceho jednostranne 

odstúpiť od zmluvy. Súčasne, za predpokladu, ak by bola kúpna cena za pozemok zaplatená 

v plnej výške, t. j. všetky jej splátky, vznikla by povinnosť notára označeného v tejto kúpnej 

zmluve podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, a to najneskôr nasledujúci pracovný 

deň po úhrade plnej výšky kúpnej ceny.  

Z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že vlastníkom pozemku je naďalej predávajúci, a to 

napriek tomu, že v zmysle kúpnej zmluvy mala byť k dnešnému dňu kúpna cena v plnej výške 

uhradená a vlastnícke právo k pozemku prevedené z predávajúceho na prijímateľa. 

Ministerstvo konštatuje, že prijímateľ nepreukázal žiadne ďalšie úhrady splátok kúpnej ceny.  

Prijímateľ v rámci investičného zámeru deklaroval harmonogram jeho realizácie. Plánovaný 

začiatok novej výroby v ňom určil na marec 2018 a rok dosiahnutia plánovaného objemu 

výroby rok 2019. Je zrejmé, že prijímateľ uvedený harmonogram nenaplní.  

V neposlednom rade ministerstvo uvádza, že prijímateľ viackrát neprebral úradné zásielky 

a na výzvy ministerstva podať vysvetlenie nereagoval. Navyše v rámci ročnej správy 

o priebehu realizácie investičného zámeru za kalendárny rok 2017, ktorá bola ministerstvu 

doručená 2. mája 2018 deklaroval, že otázka zabezpečenia finančného krytia implementácie 

investičného zámeru bude ukončená v polovici roka 2018, pričom o vývoji bude prijímateľ 

ministerstvo informovať. Ku dňu vydania tohto rozhodnutia prijímateľ žiadne dodatočné 

vysvetlenia ministerstvu nedoručil, a teda finančné krytie investičného zámeru nepreukázal. 

V zmysle § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci zmenu oznámenú  

podľa § 23 ods. 1 alebo zistenú podľa § 23 ods. 14, ak ide o rozhodnutie o schválení 

investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané  

do 31. marca 2018, ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 2018. 

Podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ministerstvo pri výkone svojej 

pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa 

na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo určí primeranú lehotu. 

Na konanie o zmene neoznámenej podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia odsekov 

2 až 13.  

Na základe vyhodnotenia ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru 

za kalendárny rok 2017 ministerstvo zistilo relevantné skutočnosti v zmysle § 23 ods. 14 

zákona o regionálnej investičnej pomoci a začalo konanie o zmene, ktorú prijímateľ 

neoznámil a ktorú zistilo ministerstvo pri výkone svojej činnosti. Prijímateľ bol listom 



4 

 

doručeným do elektronickej schránky dňa 29. júla 2018 vyzvaný na predloženie vysvetlenia 

v lehote do 31. augusta 2018. Ku dňu vydania tohto rozhodnutia prijímateľ žiadne vysvetlenie 

ministerstvu nepredložil.  

Podľa § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci investičné stimuly a investičná 

pomoc, ktoré boli schválené do 31. marca 2018, zostávajú v platnosti za podmienok 

a v rozsahu tak, ako boli v uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo 

v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.  

S ohľadom na uvedené prechodné ustanovenie je potrebné posudzovať realizáciu investičného 

zámeru, resp. plnenie podmienok prijímateľa v súlade s právnou úpravou platnou a účinnou 

do 31. marca 2018 a za predpokladu zistenia relevantných skutočností, ktoré sú v rozpore 

s podmienkami, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je ministerstvo v zákonom 

upravených prípadoch povinné zrušiť rozhodnutie o schválení investičnej pomoci  

pre prijímateľa.  

Podľa § 15 ods. 9 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2018 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 

ovplyvňujú povahu 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 smerujú k 

predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu 

podnikateľskej činnosti do iného okresu.  

Ministerstvo konštatuje, že prijímateľ uskutočnil zmeny, ktoré smerujú k nevynaloženiu 

plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku o viac ako 

15 %, ako aj k vytvoreniu nižšieho počtu pracovných miest o viac ako 10 %. 

V zmysle § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého 

oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej 

pomoci, ministerstvo do 60 pracovných dní vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia 

o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej 

pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr 

do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku. Prijímateľ doposiaľ 

investičnú pomoc nečerpal. 

Vyššie uvedené zmeny, ktoré ministerstvo pri výkone svojej činnosti zistilo nie sú v súlade 

s právnymi predpismi, ktoré je nevyhnutné na daný právny vzťah aplikovať.  

Podľa § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci sa investičná pomoc, ktorá bola 

schválená do 31. marca 2018 z hľadiska podmienok, resp. povinností prijímateľov investičnej 

pomoci posudzuje podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2018. 

Podľa bodu 15 rozhodnutia č. 13/2016 bude mať prijímateľ investičnej pomoci ku dňu 

poskytnutia investičnej pomoci a počas celej doby poskytovania investičnej pomoci 
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vyrovnané všetky daňové povinnosti, odvody poistného na verejné zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. 

Ku dňu vydania tohto rozhodnutia eviduje Finančná správa SR prijímateľa medzi daňovými 

dlžníkmi. 

Prijímateľ je podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného sektora“) účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d).  

Na účely výkladu jednotlivých ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora sa 

rozhodnutie o schválení investičnej pomoci považuje za zmluvu, nakoľko týmto úkonom 

došlo k poskytnutiu investičnej pomoci (za deň poskytnutia investičnej pomoci sa považuje 

deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa). 

Podľa § 23 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora fyzická osoba a právnická 

osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto 

zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis  

do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.  

 

Podľa § 23 ods. 2 písm. a ) zákona o registri partnerov verejného sektora ak nie je splnená 

povinnosť podľa odseku 1 účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 

ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva  

podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu 

ukladá zmluva. 

 

Podľa § 23 ods. 2 písm. b ) zákona o registri partnerov verejného sektora má účastník zmluvy 

podľa písmena a) právo odstúpiť od zmluvy. 

 

Ku dňu vydania tohto rozhodnutia nie je prijímateľ zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora a neidentifikoval konečných užívateľov výhod. Vzhľadom na rozsah a charakter 

ostatných porušení prijímateľa pri realizácii investičného zámeru ministerstvo prijímateľa  

na splnenie podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora a identifikáciu 

konečných užívateľov výhod nevyzvalo.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 23 ods. 6 zákona 

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

rozhodnutia. 

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. 

 

 

 

 Peter Žiga 

 minister 
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Rozhodnutie sa doručí: 

1. MidiaAgro, s. r. o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - Ružinov 

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 Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava 

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

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií 2x 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

 


