MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Bratislava 4. marca 2016
Číslo: 16193/2016-1000-13888
ROZHODNUTIE č. 8/2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený
podľa § 15b ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) na
základe oznámenia spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o., so sídlom Mikušovská cesta
5363, 984 01 Lučenec, IČO 36 633 381, zo dňa 13. januára 2016,

rozhodlo:
Rozhodnutie
Ministerstva
hospodárstva
Slovenskej
republiky
č.
62/2006
z 22. decembra 2006, ktorým bolo pre spoločnosť Johnson Controls Lučenec, s.r.o., so sídlom
Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec, IČO 36 633 381, zapísanú v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9955/S, schválené poskytnutie
štátnej pomoci na realizáciu investičného projektu „Závod na výrobu a montáž penových
komponentov“ v Lučenci, vo forme
 úľavy na dani z príjmov právnických osôb vo výške 401,48 mil. Sk (13 326 695 eur),
 príspevku na novovytvorené pracovné miesta vo výške 69,80 mil. Sk (2 316 936 eur),
 príspevku na vzdelávanie zamestnancov vo výške 25,36 mil. Sk (841 798 eur),
sa podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci
mení
nasledovne
vo výrokovej časti sa vypúšťa: „a) úľavy na dani z príjmov právnických osôb podľa § 35b
zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa § 52 ods.
4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov maximálne vo
výške 401,48 mil. Sk.“
Ostatné podmienky Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 62/2006
z 22. decembra 2006, ako aj výrokovej časti, zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
Vláda Slovenskej republiky 7. júna 2006 prerokovala a schválila svojím uznesením č. 529
návrh Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Johnson Controls Holding Company Inc.,
U.S.A. a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“). Investičná zmluva bola podpísaná 13. júna 2006.
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Európska komisia žiadosť predbežne preskúmala a dospela k záveru, že opatrenie pomoci
spadá pod Schému regionálnej pomoci pre veľké podniky, ktorú Európska komisia schválila
8. novembra 2006 pod číslom N 659/2006.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1060/ z 13. decembra 2006 schválila návrh na
poskytnutie štátnej pomoci pre Johnson Controls Lučenec, s.r.o., so sídlom Mikušovská cesta
5363, 984 01 Lučenec, IČO 36 633 381, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9955/S (ďalej len „Johnson Controls Lučenec, s.r.o.“).
Ministerstvo vydalo 22. decembra 2006 Rozhodnutie č. 62/2006 o schválení štátnej pomoci
pre Johnson Controls Lučenec, s.r.o. na realizáciu investičného projektu „Závod na výrobu
a montáž penových komponentov“ v Lučenci, vo forme
 úľavy na dani z príjmov právnických osôb vo výške 401,48 mil. Sk (13 326 695 eur),
 príspevku na novovytvorené pracovné miesta vo výške 69,80 mil. Sk (2 316 936 eur),
 príspevku na vzdelávanie zamestnancov vo výške 25,36 mil. Sk (841 798 eur),
(ďalej len „rozhodnutie“).
Investičný projekt bol ukončený 30. septembra 2010.
Johnson Controls Lučenec, s.r.o. v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci
listom z 11. decembra 2015, doručeným na ministerstvo 13. januára 2016, oznámila zmenu
v realizácii investičného projektu, a to vzdanie sa úľavy na dani z príjmov v plnom rozsahu.
Ministerstvo podľa ustanovenia § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci listom
č. 13763/2016-3200-02504 z 15. januára 2016 písomne potvrdilo Johnson Controls Lučenec,
s.r.o. prijatie oznámenia o zmene.
Podľa § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci „Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne
oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania investičnej
pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný
zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa
akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok,
za ktorých bola investičná pomoc schválená.“
Podľa § 20f ods. 2 zákona o investičnej pomoci „Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo
na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.“
Podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci „Ak zmena podľa prijatého oznámenia má
vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, na intenzitu investičnej
pomoci, výšku investičnej pomoci alebo na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové
pracovné miesto a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej
pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.“
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Pri hodnotení oznámenej zmeny investičného projektu ministerstvo skúmalo, či sú oznámené
zmeny v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci,
a to najmä či nejde o zmenu podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci, pričom
dospelo k záveru, že oznámená zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi
poskytovanie investičnej pomoci.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 15b ods. 4 zákona
o 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 § 247 a nasl. zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Vazil Hudák
minister

Rozhodnutie sa doručí:
1. Johnson Controls Lučenec, s.r.o., Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec
2. Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
3. Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová a colná, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
4. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15
5. Protimonopolný úrad SR, Odbor štátnej služby, Drieňová 24, 826 03 Bratislava
6. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
7. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor právnych služieb 2x
9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselného rozvoja
a investícií 3x
10. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor kontroly a auditu
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