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ROZHODNUTIE č. 21/2022 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 23 ods. 5 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 CHARVÁT STROJÁRNE a.s., 

Duklianska 21, 085 01 Bardejov, IČO 36 387 576, doručeného na Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky dňa 6. júna 2022 a doplneného dňa 12. augusta 2022 

(ďalej len „oznámenie“) 

 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 11/2020 zo dňa 

24. septembra 2020 o poskytnutí investičnej pomoci pre spoločnosť CHARVÁT STROJÁRNE 

a.s., so sídlom Duklianska 21, 085 01 Bardejov, IČO 36 387 576, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10319/P (ďalej len „prijímateľ“), 

na podporu realizácie investičného zámeru „Projekt spoločnosti CHARVÁT STROJÁRNE a.s. 

na rozšírenie výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov v Bardejove“ podľa 

§ 2 ods. 1 písm. a) a § 5 písm. a) bod 2. zákona o regionálnej investičnej pomoci v lokalite 

Bardejov, okres Bardejov (ďalej len „investičný zámer“), v celkovej maximálnej nominálnej 

hodnote 600 000,00 eur vo forme úľavy na dani z príjmov, sa v súlade s § 23 ods. 5 

v nadväznosti na § 30b ods. 2 písm. d) zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

m e n í 

nasledovne:  

1. Výroková časť znie: „o poskytnutí investičnej pomoci pre spoločnosť 

CHARVÁT STROJÁRNE a.s., so sídlom Duklianska 21, 085 01 Bardejov, 

IČO 36 387 576, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 10319/P (ďalej len „prijímateľ“), na podporu realizácie investičného zámeru 

„Projekt spoločnosti CHARVÁT STROJÁRNE a.s. na rozšírenie výroby hydraulických 

valcov a nosičov kontajnerov v Bardejove“ podľa § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 písm. a) bod 2. 

zákona o regionálnej investičnej pomoci v lokalite Bardejov, okres Bardejov, v celkovej 

maximálnej nominálnej hodnote 431 765,00 eur vo forme úľavy na dani z príjmov,“ 

2. Podmienka č. 6 znie: „Celkové oprávnené investičné náklady, ktoré budú vynaložené 

v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu nominálnu hodnotu 

3 516 000,00 eur. Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného 

                                                           
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu 
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majetku sú obstarávacie ceny budov, strojov, prístrojov a zariadení vrátane nákladov 

spojených s nájmom dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov 

a zariadení. Na účely výpočtu intenzity investičnej pomoci a výšky úľavy na dani z príjmov 

sa z celkovej výšky deklarovaných oprávnených investičných nákladov bude zohľadňovať 

ich časť v hodnote 2 331 840,00 eur.“ 

Ostatné podmienky výroku rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 11/2020 zo dňa 24. septembra 2020 zostávajú nezmenené. 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal 16. mája 2018 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) v súlade s § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci žiadosť 

o investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru, ktorá bola naposledy 

upravená prijímateľom 13. júla 2020. 

2. V súlade s § 17 zákona o regionálnej investičnej pomoci ministerstvo zaslalo 

prijímateľovi ponuku investičnej pomoci dňa 3. júna 2020. 

3. Dňa 30. júna 2020 prijímateľ predložil ministerstvu akceptáciu ponuky investičnej 

pomoci podľa § 18 zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

4. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 560 zo dňa 16. septembra 2020 schválila 

pre prijímateľa poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 

600 000,00 eur vo forme úľavy na dani z príjmov. 

5. Ministerstvo podľa § 20 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci vydalo dňa 

24. septembra 2020 Rozhodnutie č. 11/2020 o poskytnutí investičnej pomoci 

pre prijímateľa na realizáciu investičného zámeru (ďalej len „rozhodnutie“). 

6. Prijímateľ doručil dňa 6. júna 2022 na ministerstvo oznámenie, ktoré doplnil dňa 

12. augusta 2022. V doručenom oznámení prijímateľ požiadal o zmenu investičného 

zámeru spočívajúcu v znížení deklarovaných oprávnených investičných nákladov 

o 27,95 % z pôvodnej sumy 4 880 000,00 eur na sumu 3 516 000,00 eur, pričom 

deklarované oprávnené mzdové náklady zostanú v nezmenenej výške 1 184 160,00 eur. 

7. Prijímateľ pri investičnom zámere zameranom na rozšírenie kapacity existujúcej 

prevádzkarne priemyselnej výroby plánoval, na účely výpočtu intenzity investičnej 

pomoci a výšky úľavy na dani z príjmov, vynaložiť kombináciu oprávnených 

investičných nákladov a oprávnených mzdových investičných nákladov v celkovej výške 

4 880 000,00 eur v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

8. V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci oprávnenými 

nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru sú 

kombinácia nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) zákona o regionálnej investičnej 

pomoci nepresahujúca hodnotu nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona 

o regionálnej investičnej pomoci podľa toho, ktorá je vyššia. 

9. Výška oprávnených nákladov pre účely výpočtu intenzity investičnej pomoci stanovená 

v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci sa v dôsledku 

zníženia deklarovaných oprávnených investičných nákladov rovnako znižuje o 27,95 % 

z pôvodnej sumy 4 880 000,00 eur na sumu 3 516 000,00 eur. 

10. V dôsledku zníženia sumy deklarovaných oprávnených investičných nákladov 

investičného zámeru, ako aj sumy oprávnených nákladov pre účely výpočtu intenzity 
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investičnej pomoci o 27,95 %, dochádza k alikvotnému zníženiu celkovej maximálnej 

nominálnej výšky investičnej pomoci poskytnutej prijímateľovi vo forme úľavy na dani 

z príjmov zo sumy 600 000,00 eur na sumu 431 765,00 eur tak aby schválená výška 

celkovej intenzity investičnej pomoci v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci 

(GGE) vo výške 11,98 % zostala zachovaná. 

11. V zmysle § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci je prijímateľ 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 

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. 

12. 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 poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľovi investičnej 

pomoci. 

13. Podľa § 30b ods. 2 písm. d) zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ide o konania 

o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020, o konania 

o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2021 a neukončené 

do 31. decembra 2021 a o rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané 

do 31. decembra 2020 a prijímateľ nebol povinný do 12. marca 2020 splniť podmienku 

podľa § 22 ods. 19 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci, sa hodnota uvedená 

v § 22 ods. 19 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci znižuje na 70 %. 

14. Podľa § 22 ods. 19 písm. a) 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 vynaloženie oprávnených nákladov v hodnote 

nižšej ako 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej 

pomoci. 

15. Podľa § 22 ods. 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci je prijímateľ povinný 

vynaložiť oprávnené investičné náklady vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia 

o poskytnutí investičnej pomoci. 

16. Podľa podmienky č. 5 rozhodnutia celkové oprávnené mzdové náklady, ktoré budú 

vynaložené v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu nezmenenú minimálnu 

nominálnu hodnotu 1 184 160,00 eur. Na účely výpočtu intenzity investičnej pomoci 

a výšky úľavy na dani z príjmov sa budú zohľadňovať deklarované oprávnené mzdové 

náklady v plnej nezmenenej výške 1 184 160,00 eur. 

17. Podľa podmienky č. 6 rozhodnutia celkové oprávnené investičné náklady, ktoré budú 

vynaložené v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu po zmene minimálnu 

nominálnu hodnotu 3 516 000,00 eur. Na účely výpočtu intenzity investičnej pomoci a 

výšky úľavy na dani z príjmov sa z celkovej výšky deklarovaných oprávnených 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20220315#paragraf-22.odsek-19.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20220315#paragraf-22.odsek-19.pismeno-a
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investičných nákladov bude, po zmene, zohľadňovať ich časť v hodnote 2 331 840,00 

eur. 

18. 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 realizácie investičného zámeru prijímateľovi poskytnutá, ako aj s ohľadom 

na povinnosti prijímateľa vyplývajúce zo zákona o regionálnej investičnej pomoci, 

súvisiacich právnych predpisov upravujúcich poskytovanie investičnej pomoci 

a z rozhodnutia. 

19. Pri hodnotení plánovanej zmeny ministerstvo posúdilo najmä, či nejde o nepovolenú 

zmenu v súlade s § 22 ods. 19 písm. a) v znení § 30b ods. 2 písm. d) zákona o regionálnej 

investičnej pomoci. 

20. Zníženie deklarovaných oprávnených investičných nákladov, ako aj zníženie 

oprávnených nákladov pre účely výpočtu intenzity investičnej pomoci o 27,95 % 

z pôvodnej sumy 4 880 000,00 eur na sumu 3 516 000,00 eur, nepredstavuje nepovolenú 

zmenu podľa § 22 ods. 19 písm. a) v znení § 30b ods. 2 písm. d) zákona o regionálnej 

investičnej pomoci. 

21. Alikvotné zníženie výšky investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov zo sumy 

600 000,00 eur na sumu 431 765,00 eur je v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci, podľa ktorého intenzita investičnej pomoci nesmie 

presiahnuť hodnotu uvedenú v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, čo v prípade 

prijímateľa predstavuje hodnotu 11,98 % GGE (podmienka č. 8 rozhodnutia). 

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

upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci. 

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

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

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. 

 

 

 

 

Ing. Karel Hirman2 

minister 

 

 

 

                                                           
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 
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Rozhodnutie sa doručí: 

1. CHARVÁT STROJÁRNE a.s., Duklianska 21, 085 01 Bardejov, IČO 36 387 576 

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 Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 

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 


