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ROZHODNUTIE č. 13/2021 

 

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 Miba Sinter Slovakia s.r.o., so sídlom Dolný Kubín 026 01, IČO 00 694 

321 doručenej dňa 14. mája 2021 (ďalej len „žiadosť“) 

 

r o z h o d l o: 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2019 zo dňa 6. februára 2019 

o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Miba Sinter Slovakia s.r.o., so sídlom 

Dolný Kubín 026 01, IČO 00 694 321, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

oddiel: Sro, vložka č.: 39/L (ďalej len „prijímateľ“), na realizáciu investičného zámeru 

„Centrum pre vysoko produktívnu sériovú výrobu nástrojov a rozšírenie výroby v Miba Sinter 

Slovakia“ v Dolnom Kubíne, okres Dolný Kubín (ďalej len „investičný zámer“), vo forme 

úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 3 200 000,00 eur, 

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

r u š í. 

 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal dňa 22. júla 2016 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“), v súlade s § 9 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 pre vysoko produktívnu 

sériovú výrobu nástrojov a rozšírenie výroby v Miba Sinter Slovakia“ v Dolnom Kubíne, 

okres Dolný Kubín. Prijímateľ v investičnom zámere plánoval vynaložiť celkové 

oprávnené investičné náklady v minimálnej nominálnej výške 14 500 000,00 eur a vytvoriť 

160 nových pracovných miest do troch rokov od ukončenia investičného zámeru.  

 

2. Prijímateľ podal dňa 16. mája 2017 na ministerstvo, v súlade s § 12 zákona o investičnej 

pomoci, žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru. 

 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 12. decembra 2018 uznesením č. 578/2018 

(ďalej len „uznesenie vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa v maximálnej 

nominálnej výške 3 200 000,00 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. 

 

                                                 
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu 
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4. Na základe uznesenia vlády a v súlade s § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci 

ministerstvo dňa 6. februára 2019 vydalo Rozhodnutie č. 2/2019 o schválení investičnej 

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

 

5. V žiadosti doručenej na ministerstvo dňa 14. mája 2021 prijímateľ, v súlade 

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

o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí (schválení) investičnej pomoci pred začatím čerpania 

investičnej pomoci.  

 

6. Listom doručeným ministerstvu dňa 2. augusta 2021 č. 361991/2021 Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky potvrdilo, že prijímateľ si v žiadnom z podaných daňových priznaní 

k dani z príjmov právnickej osoby neuplatnil úľavu na dani z príjmov poskytnutú 

na základe rozhodnutia.  

 

7. 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.“  

 

8. 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: 

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

o regionálnej investičnej pomoci. 

 

10. 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. Richard Sulík2 

minister 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Miba Sinter Slovakia s.r.o., 026 01 Dolný Kubín 

2. Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 

3. Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

4. Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 

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

6. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, odbor investícií 

7. 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 


