MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Bratislava1
Číslo: 07458/2021-4271-143221

ROZHODNUTIE č. 8/2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený
podľa § 23 ods. 5 v spojení s § 30a ods. 1 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 o zmene spoločnosti Jaguar
Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO 48 302 392, doručeného
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 10. februára 2021 a doplneného dňa
15. marca 2021 (ďalej len „oznámenie“)

r o z h o d l o:
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2018 zo dňa
12. novembra 2018 o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia
s.r.o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO 48 302 392, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106220/B (ďalej len „prijímateľ“),
na realizáciu investičného zámeru „Projekt Darwin: Založenie novej globálnej výrobnej
prevádzky Jaguar Land Rover na výrobu osobných automobilov s využitím špičkových
technológií a procesov“ v okrese Nitra (ďalej len „investičný zámer“) v celkovej maximálnej
nominálnej výške 129 812 750,00 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok
a dlhodobý nehmotný majetok sa v súlade § 23 ods. 5 zákona o regionálnej investičnej pomoci
mení
nasledovne:
1. Prvý odsek výrokovej časti rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 26/2018 znie: „o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Jaguar Land Rover
Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106220/B (ďalej len
„prijímateľ“), na realizáciu investičného zámeru: „Projekt Darwin: Založenie novej
globálnej výrobnej prevádzky Jaguar Land Rover na výrobu osobných automobilov
s využitím špičkových technológií a procesov“ v okrese Nitra v celkovej maximálnej
nominálnej výške 112 742 373,38 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný
majetok a dlhodobý nehmotný majetok.
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu

2. Podmienka č. 4 znie: „Celkové oprávnené investičné náklady, ktoré budú vynaložené
v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu nominálnu výšku
1 221 584 560,00 eur. Oprávnenými investičnými nákladmi na účely obstarania
dlhodobého hmotného majetku sú obstarávacie ceny pozemkov, budov, strojov, prístrojov
a zariadení a oprávnenými investičnými nákladmi na účely obstarania dlhodobého
nehmotného majetku sú obstarávacie ceny licencií. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý
nehmotný majetok obstaraný v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru je
prijímateľ povinný zachovať v súlade s § 15 ods. 1 a 2 zákona o investičnej pomoc.“
Ostatné podmienky výroku rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 26/2018 zo dňa 12. novembra 2018 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie:
1.

Prijímateľ podal dňa 24. novembra 2015 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) investičný zámer 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“).

2.

Dňa 27. novembra 2015 prijímateľ v súlade s § 12 zákona o investičnej pomoci podal
na ministerstvo žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného
zámeru.

3.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2015 prerokovala
materiál „Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.,
so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava“ a prijala uznesenie č. 683/2015.

4.

Vláda Slovenskej republiky v bode A.1 uznesenia č. 683/2015 súhlasila s návrhom
na poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa.

5.

Vláda Slovenskej republiky v bode B.1 uznesenia č. 683/2015 schválila pre prijímateľa
poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 129 812 750,00 eur
vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.

6.

Vzhľadom na to, že požadovaná investičná pomoc v nominálnej výške 129 812 750,00
eur presahovala maximálnu prípustnú výšku pomoci oslobodenú od všeobecnej
notifikačnej povinnosti, podľa čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy,
navrhovaná investičná pomoc podliehala oznámeniu Slovenskej republiky Európskej
komisii o posúdení zlučiteľnosti navrhovanej pomoc s vnútorným trhom.

7.

Európska komisia prijala dňa 4. októbra 2018 rozhodnutie [C(2018) 6545 final], že
investičná pomoc pre prijímateľa v maximálnej nominálnej výške 129 812 750,00 eur
vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
je zlučiteľná s vnútorným trhom.

8.

Ministerstvo podľa § 13 ods. 5 zákona o investičnej pomoci a v spojení s § 30 ods. 3
zákona o regionálnej investičnej pomoci vydalo dňa 12. novembra 2018 Rozhodnutie č.
26/2018 o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa na realizáciu investičného zámeru
(ďalej len „rozhodnutie“).
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9.

Prijímateľ doručil dňa 10. februára 2021 na ministerstvo oznámenie, ktoré doplnil dňa
15. marca 2021. V doručenom oznámení požiadal o zmenu investičného zámeru
spočívajúcu v znížení oprávnených investičných nákladov o 13,15 % z pôvodnej sumy
1 406 620 590,00 eur na sumu 1 221 584 560,00 eur a v preklasifikovaní oprávnených
nákladov v rámci dlhodobého nehmotného majetku z kategórie know-how na kategóriu
licencie.

10.

V dôsledku zníženia sumy minimálnej nominálnej výšky celkových investičných
nákladov investičného zámeru o 13,15 %, dochádza k alikvotnému zníženiu celkovej
maximálnej nominálnej výšky investičnej pomoci poskytnutej prijímateľovi vo forme
dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok zo sumy
129 812 750,00 eur na sumu 112 742 373,38 eur, pričom schválená výška celkovej
intenzity investičnej pomoci v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci (GGE)
vo výške 9,13 % zostane 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 v lehote podľa § 23 ods. 2 zákona
o regionálnej investičnej pomoci vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o schválení
investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľovi investičnej pomoci.

13.

Podľa § 23 ods. 10 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého
oznámenia je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej
pomoci a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,
ministerstvo v lehote podľa § 23 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci
zabezpečí predloženie oznámenej zmeny Európskej komisii za účelom posúdenia jej
zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

14.

Podľa § 23 ods. 11 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak Európska komisia prijme
rozhodnutie, že oznámená zmena je zlučiteľná s vnútorným trhom, ministerstvo do 30
pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá
rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle
prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.

15.

Európska komisia vo svojej odpovedi prostredníctvom e-mailu zo dňa 16. marca 2021
uviedla, že preklasifikovanie typu oprávnených nákladov v rámci dlhodobého
nehmotného majetku a zníženie celkovej výšky oprávnených nákladov o cca 13 %
z pôvodnej výšky oprávnených nákladov a zníženie celkovej výšky poskytnutej pomoci,
pričom podmienky poskytnutia pomoci budú splnené, nie je potrebné oznamovať
(notifikovať) Európskej komisii, ak sú stále splnené podmienky rozhodnutia Európskej
komisie, najmä maximálna schválená intenzita pomoci a ak nedôjde k zásadnej zmene
v celkovom rozsahu projektu.
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16.

Podľa § 30a ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci investičné stimuly
a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. decembra 2020 zostávajú v platnosti
v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných
stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, ak odsek 2 neustanovuje
inak.

17.

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), sa hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) znižuje na 70 %.

18.

Podľa § 30b ods. 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci platí, že ustanovenia podľa
§ 30b ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci sa použijú aj na investičnú pomoc
schválenú podľa zákona o investičnej pomoci, ak tým nedôjde k poskytnutiu
neoprávnenej výhody prijímateľovi.

19.

Podľa § 22 ods. 19 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci, 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, prijímateľ nie je oprávnený 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.

20.

Podľa § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci je prijímateľ povinný splniť podmienky
podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, § 6, § 7 ods. 1 až 5 zákona o investičnej pomoci
najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa
§ 13 alebo § 13a zákona o investičnej pomoci. Pri veľkom investičnom projekte je lehota
na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.

21.

S ohľadom na princíp právnej istoty 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 daného investičného zámeru schválená
a s ohľadom na povinnosti prijímateľa vyplývajúce zo zákona o investičnej pomoci,
súvisiacich právnych predpisov upravujúcich poskytovanie investičnej pomoci
a z rozhodnutia.

22.

Pri hodnotení plánovanej zmeny ministerstvo posúdilo najmä, či nejde o zmenu, ktorú
prijímateľ nie je oprávnený vykonať podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci.

23.

Podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci 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
a)

ovplyvňujú povahu investičného 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
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procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie
neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo
b)

smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese
alebo premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.

24.

Zníženie celkových oprávnených investičných nákladov v rozsahu 13,15 %, ako aj zmena
spočívajúcu v preklasifikovaní nákladov v rámci dlhodobého nehmotného majetku
nepredstavujú nepovolené zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci.

25.

Zároveň oznámená zmena nie je v rozpore s osobitnými právnymi predpismi
upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci.

26.

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. Richard Sulík2
minister

Rozhodnutie sa doručí:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov, odbor investícií
Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie
Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania

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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