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ROZHODNUTIE č. 10/2018 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy 

oprávnený podľa § 16 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“) v spojení s § 30 ods. 3 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 

investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/2010 zo dňa  

29. júna 2010 o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť Semecs, s.r.o., so sídlom 

Hlavná 1797/62, Vráble 952 01, IČO: 34 139 303, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2220/N (ďalej len „prijímateľ“) na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie existujúceho podniku na výrobu montovaných 

elektronických dosiek“ v lokalite Vráble, okres Nitra (ďalej len „investičný zámer“)  v znení 

rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júna 2012 a v znení rozhodnutia č. 14/2015  

zo dňa 6. augusta 2015 

sa v súlade s § 16 ods. 4 zákona o investičnej pomoci 

 

r u š í.  

Prijímateľ je povinný  

v r á t i ť 

a) poskytnutú investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok 

a dlhodobý nehmotný majetok v celkovej výške 1 275 000,- eur poskytnutú 

- dňa 17. decembra 2012 vo výške 243 346,60 eur, 

- dňa 7. októbra 2013 vo výške 763 928,40 eur, 

- dňa 22. decembra 2015 vo výške 267 725,00 eur 

 

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia tohto 

rozhodnutia, vrátane úroku vypočítaného zo sumy 243 346,60 eur za obdobie  

od  17. decembra 2012 do zaplatenia, úroku vypočítaného zo sumy 763 928,40 eur  

za obdobie od 7. októbra 2013 do zaplatenia a úroku vypočítaného zo sumy  

267 725,00 eur za obdobie od 22. decembra 2015 do zaplatenia, v súlade 

s ustanoveniami kapitoly V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, 

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá 

na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES v spojitosti s nariadením Rady (EÚ) 2015/1589 
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z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie.   

b) Na účely vrátenia sumy zodpovedajúcej poskytnutej investičnej pomoci vo forme úľavy 

na dani z príjmu v celkovej výške 1 065 449,66 eur, v jednotlivých tranžách  

- v roku 2012 za zdaňovacie obdobie 2011 vo výške 120 907,39 eur, 

- v roku 2013 za zdaňovacie obdobie 2012 vo výške 202 091,65 eur, 

- v roku 2014 za zdaňovacie obdobie 2013 vo výške 299 390,38 eur, 

- v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014 vo výške 205 508,27 eur, 

- v roku 2016 za zdaňovacie obdobie 2015 vo výške 237 551,97 eur 

je prijímateľ povinný v zmysle § 30a ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie 

obdobia, v ktorých úľavu na dani z príjmu uplatnil, a to do konca mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; 

v rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani z príjmu a ktorá bola 

priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. Súčasne týmto zaniká nárok  

na úľavu na dani z príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci.  

 

Odôvodnenie: 

I. Vláda SR uznesením č. 378/2010 zo dňa 9. júna 2010 schválila návrh na poskytnutie 

investičnej pomoci pre prijímateľa na podporu realizácie investičného zámeru v maximálnej 

výške 3 845 000,- eur, z toho vo forme:  

 dotácie na nákup dlhodobého hmotného majetku vo výške 1 500 000,- eur, 

 úľavy na dani z príjmu právnických osôb vo výške 2 345 000 eur.  

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

dňa 29. júna 2010 rozhodnutie č. 14/2010, ktorým prijímateľovi schválilo poskytnutie 

investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 3 845 000,- eur, z toho vo forme:  

 dotácie na nákup dlhodobého hmotného majetku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona 

o investičnej pomoci v maximálnej výške 1 500 000,- eur, 

 úľavy na dani z príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci 

v maximálnej výške 2 345 000,- eur.  

V zmysle bodu 4 rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 bol prijímateľ povinný 

preinvestovať minimálne 5 700 000,- eur na nákup strojov a zariadení, ktoré musia byť nové. 

Celková výška oprávnených investičných nákladov bola v zmysle rozhodnutia č. 14/2010  

zo dňa 29. júna 2010 na úrovni najmenej 13 400 000,- eur. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci, v znení platnom a účinnom  

od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010, podmienkou na poskytnutie investičnej pomoci 

v priemyselnej výrobe je aj obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré 

sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného 

dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b). 

V zmysle § 20a ods. 3 zákona o investičnej pomoci, v znení platnom a účinnom  

od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010, ak prijímateľ predloží investičný zámer ministerstvu 

do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 4 ods. 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.  
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Prijímateľ predložil investičný zámer ministerstvu dňa 29. apríla 2010, a teda pri povinnom 

podiele nových strojov a zariadení mu vtedajšia právna úprava umožňovala, aby namiesto  

60 % podielu nových strojov a zariadení investoval do nových strojov a zariadení minimálne 

40 % z celkovej výšky oprávnených investičných nákladov investičného zámeru. Z dikcie 

zákona o investičnej pomoci vyplýva, že hodnota 40 % je hodnotou minimálnou. Ide 

o všeobecnú podmienku na poskytnutie investičnej pomoci, pričom prijímateľ si môže 

v rámci realizácie investičného zámeru zvoliť aj vyšší podiel nových strojov a zariadení  

ako 40 %. Zmyslom poskytovania investičnej pomoci vo všeobecnosti je snaha štátu 

podporovať práve investície do nových technológií, a preto je nutné vyššie citovanú 

podmienku vykladať ako podmienku minimálnej hodnoty a nie ako podmienku pevnú, 

absolútnu.  

V rámci procesného postupu pred vydaním rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 

prijímateľ dostatočne jasne, zrozumiteľne a dobrovoľne prejavil záujem o preinvestovanie 

sumy 5 700 000,- eur do nových strojov a zariadení pri oprávnených investičných nákladoch 

investičného zámeru vo výške 13 400 000,- eur, čo činí 42,5 % podielu nových strojov 

a zariadení. Navyše, v rámci postupu pred vydaním rozhodnutia prijímateľ súhlasil s ponukou 

na poskytnutie investičnej pomoci. Uvedené deklaroval žiadosťou o poskytnutie investičnej 

pomoci doručenou ministerstvu dňa 24. mája 2010 a po vydaní rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 

29. júna 2010 nevyužil žiadny riadny ani mimoriadny opravný prostriedok na jeho zmenu, 

a teda je evidentné, že s podmienkami tohto rozhodnutia, ako aj s povinnosťou 42,5 % 

podielu nových strojov a zariadení, súhlasil. Ministerstvo postupovalo v súlade  

s platnou a účinnou právnou úpravou a pri určovaní podielu nových strojov a zariadení 

neprekročilo rámec zákona.       

II. Prijímateľ doručil dňa 22. decembra 2011 na ministerstvo „Oznámenie o zmene 

štruktúry oprávnených nákladov“, ktoré doplnil dňa 21. marca 2012 (ďalej len „Oznámenie 

1“). 

Nakoľko neexistuje osobitná právna úprava, na predmetný právny vzťah sa s ohľadom  

na posudzovanie procesného úkonu prijímateľa z hľadiska jeho obsahu, použije všeobecná 

úprava. V zmysle uvedeného, ako aj podľa ustálenej judikatúry (napr. uznesenie NS SR  

zo dňa 28.10.2010, sp. zn. 3 Cdo 128/2010, rozsudok NS SR zo dňa 30.07.2009,  

sp. zn. 1 Obdo/10/2008) sa Oznámenie 1 prijímateľa posudzuje podľa obsahu, a to aj  

za predpokladu, ak by bol tento procesný úkon označený inak.  

Už zo samotného názvu podania prijímateľa adresovaného ministerstvu, ako aj z jeho obsahu 

je nesporné, že ide o oznámenie o zmene podľa § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci 

platného a účinného od 1. augusta 2011 do 30. apríla 2013. 

Právna úprava platná a účinná v rozhodnom období vyžadovala na to, aby sa predmetné 

podanie prijímateľa posudzovalo ako oznámenie o zmene v zmysle § 15 ods. 8 existenciu 

takej skutočnosti, ktorá má vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo ktorá sa 

akýmkoľvek spôsobom týka realizácie investičného zámeru alebo ktorá sa akýmkoľvek 

spôsobom týka podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená. 

S ohľadom na Oznámenie 1 je nesporné, že zámerom prijímateľa bolo oznámenie o zmene 

štruktúry oprávnených nákladov investičného zámeru. V Oznámení 1 ďalej prijímateľ 

explicitne uvádza, že v dôsledku zmeny štruktúry investície je nevyhnutné meniť aj 

harmonogram čerpania investičnej pomoci, a to tak, aby boli zachované maximálne prípustné 

intenzity pomoci pri čerpaní investičnej pomoci v jednotlivých rokoch. Takisto sa 

v nadväznosti na obsah Oznámenia 1 mení časový harmonogram realizácie jednotlivých fáz 
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investičného zámeru. Prijímateľ v Oznámení 1 rovnako deklaruje, že bude nevyhnutné 

znižovať investíciu do budov, pričom ušetrená suma sa použije na nákup strojov a zariadení.  

Ministerstvo preto dňa 28. decembra 2011 podľa § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci, 

platného a účinného od 1. augusta 2011 do 30. apríla 2013, prijímateľovi potvrdilo prijatie 

oznámenia o zmene.  

S ohľadom na § 20b ods. 1 zákona o investičnej pomoci, platného a účinného od 1. augusta 

2011 do 30. apríla 2013, sa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia 

o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. júla 2011 posúdia na základe oznámenia 

podľa § 15 ods. 8 predloženého do skončenia investičného zámeru podľa tohto zákona.  

Po preskúmaní Oznámenia 1 ministerstvo konštatovalo, že zmena štruktúry oprávnených 

investičných nákladov, ktoré bezprostredne súvisia s investičným zámerom, je povolenou 

zmenou v zmysle § 15b ods. 3 zákona o investičnej pomoci, platným a účinným  

od 1. augusta 2011 do 30. apríla 2013, a súčasne nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoc poskytnutá. 

V nadväznosti na vyššie uvedené ministerstvo dňa 16. júla 2012 vydalo rozhodnutie  

č. 7/2012, ktorým sa zmenila podmienka obsiahnutá v bode 4 rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 

29. júna 2010, a to nasledovne: „Prijímateľ do konca roku 2013 obstará výrobné 

a technologické zariadenia najmenej v sume 8 100 000,- eur, ktoré musia byť nové“. Ostatné 

podmienky rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 zostali nezmenené.  

Na základe zmeny bodu 4 rozhodnutia č. 14/2010 sa zvýšila suma na obstaranie nových 

výrobných a technologických zariadení z pôvodných 5 700 000,- eur na 8 100 000,- eur, 

pričom výška oprávnených investičných nákladov investičného zámeru zostala na pôvodnej 

úrovni 13 400 000,- eur. Podiel nových výrobných a technologických zariadení vo vzťahu 

k oprávneným investičným nákladom investičného zámeru sa tak zvýšil z pôvodných 42,5 % 

na hodnotu 60,4 %.  

Keďže prijímateľ nevyužil žiadny opravný prostriedok proti vydanému rozhodnutiu, je 

evidentné, že s podmienkami tohto rozhodnutia, ako aj s povinnosťou obstarania minimálneho 

60,4 % podielu nových strojov a zariadení súhlasil a vznikla mu povinnosť preinvestovať 

8 100 000,- eur do nových strojov a zariadení do konca roku 2013. Uvedená podmienka je 

podmienkou štandardnou, nepôsobí diskriminačne vo vzťahu k prijímateľovi a nestanovuje 

neprimerane horšie podmienky v porovnaní s inými investormi.  

III. Prijímateľ dňa 23. júna 2014 doručil ministerstvu „Oznámenie o navrhovaných 

zmenách v investičnom projekte spoločnosti Semecs s.r.o.“, ktoré následne doplnil  

10. februára 2015 (ďalej len „Oznámenie 2“). 

Podstatou Oznámenia 2 bola zmena v skutočných objemoch plánovaných oprávnených 

investičných nákladov investičného zámeru, ktoré by mali dosiahnuť výšku 11 457 832,- eur, 

oproti schváleným 13 400 000,- eur, zmena štruktúry oprávnených investičných nákladov 

spočívajúca v možnosti zahrnutia dlhodobého nehmotného majetku ako oprávneného nákladu 

investičného zámeru a predĺženie doby na vytvorenie nových pracovných miest do konca  

roka 2016.   

Ministerstvo preto dňa 13. novembra 2014 podľa § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci, 

platného a účinného od 1. mája 2014 do 31. marca 2015, prijímateľovi potvrdilo prijatie 

oznámenia o zmene.  
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S ohľadom na § 20e ods. 2 zákona o investičnej pomoci, platného a účinného od 1. apríla 

2015 do 14. decembra 2015,  sa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia 

o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2014 posúdia na základe oznámenia 

podľa § 15 ods. 8 podľa tohto zákona.  

Po preskúmaní Oznámenia 2 ministerstvo konštatovalo, že oznámené zmeny sú v súlade 

s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci a dňa 6. augusta 2015 

vydalo rozhodnutie č. 14/2015, ktorým sa zmenilo rozhodnutie č. 14/2010 zo dňa 29. júna 

2010, v znení rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júla 2012 v nasledujúcom rozsahu: 

1. „spoločnosti Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 1797/62, 952 01 Vráble,  

IČO: 34 139 303, (ďalej len „prijímateľ“) sa schvaľuje investičná pomoc na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie existujúceho podniku na výrobu montovaných 

elektronických dosiek“ v lokalite Vráble, okres Nitra, v maximálnej nominálnej výške 

3 268 250 Eur, z toho vo forme:  

a) dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci v maximálnej výške 

1 275 000 Eur, 

b) úľavy na dani z príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci 

v maximálnej výške 1993 250 Eur,“. 

2.   v časti Podmienka č. 2 nasledovne: „Prijímateľ zrealizuje investičný zámer  

vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, ktoré sú uvedené 

v podkladoch. Celkové oprávnené náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti 

s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu výšku 11 390 000 Eur. Oprávnené 

náklady na účely obstarania dlhodobého hmotného majetku sú definované v § 8 ods. 1 

písm. a) zákona o investičnej pomoci a oprávnené náklady na účely obstarania 

dlhodobého nehmotného majetku sú definované v § 8 ods. 1 písm. b) zákona 

o investičnej pomoci “.    

3.   v časti Podmienka č.10 nasledovne: „Celková hodnota poskytnutej regionálnej 

investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru neprekročí nominálnu hodnotu 

3 268 250 Eur.“ 

4.   v časti Podmienka č. 12 nasledovne: „Prijímateľ obsadí v priamej súvislosti 

s investičným zámerom minimálne 100 nových pracovných miest do 31. decembra 

2016.“ 

Ostatné časti rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010, v znení rozhodnutia č. 7/2012  

zo dňa 16. júla 2012, zostali v platnosti v pôvodnom znení.  

IV. Na základe poverenia ministra hospodárstva SR č. 2/2016-4220 zo dňa 16. novembra 

2016 v znení Dodatku č. 1 k Povereniu č. 2/2016-4220 zo dňa 1. júna 2017 sa začal 

u prijímateľa dňa 23. novembra 2016 výkon finančnej kontroly na mieste v súlade  

so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kontrola“). 

 

Na základe Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste zo dňa 17. októbra 2017, ktorú 

prijímateľ osobne prevzal dňa 24. októbra 2017 (ďalej len „Správa o výsledku kontroly“) 

ministerstvo zistilo viaceré porušenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc 

poskytnutá, ako aj nedodržanie niektorých ustanovení zmlúv uzavretých medzi ministerstvom 

a prijímateľom, na základe ktorých došlo k refundácii oprávnených investičných nákladov  

na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.  
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V zmysle  bodu 4 rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 o schválení investičnej pomoci 

pre prijímateľa v znení rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júna 2012 a v znení rozhodnutia  

č. 14/2015 zo dňa 6. augusta 2015 bol prijímateľ povinný investovať do nových strojov, 

prístrojov a zariadení najmenej 8 100 000,- eur, a to do konca roku 2013.  

 

Na základe dokladov predložených v rámci výkonu Kontroly bolo zistené, že celková výška 

investície do nových strojov, prístrojov a zariadení dosiahla po preinvestovaní celej výšky 

oprávnených investičných nákladov sumu 4 370 358,08 eur. Uvedený postup prijímateľa  

pri realizácii investičného zámeru je v rozpore s bodom 4 rozhodnutia ministerstva č. 14/2010  

zo dňa 29. júna 2010 v znení rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júna 2012 a v znení 

rozhodnutia č. 14/2015 zo dňa 6. augusta 2015 a v spojitosti s bodom 20 rozhodnutia zakladá 

povinnosť vrátiť poskytnutú pomoc. Nesplnenie vyššie špecifikovanej povinnosti je rovnako 

porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nakoľko prijímateľ nesplnením citovanej podmienky rozhodnutia 

nedodržal podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

 

V. Kúpnou zmluvou č. 61140001 zo dňa 6. marca 2014 a Kúpnou zmluvou č. 31130163 

zo dňa 31. decembra 2013, obe uzavreté medzi prijímateľom a spoločnosťou Tatra-Leasing, 

s.r.o., IČO: 31 326 552 (ďalej len „Tatra-Leasing“) došlo k prevodu vlastníckeho práva  

na tretí subjekt, a síce na Tatra-Leasing. Predmetom prevodu bol majetok, ktorý tvoril 

oprávnené investičné náklady investičného zámeru Prijímateľa.  

K refundácii oprávnených investičných nákladov prijímateľa došlo na základe Zmluvy 

o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2012, 

reg. č.: 317/2012-4220-3100 (ďalej len „Zmluva 1“), na základe Zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2013,  

reg. č.: 265/2013-2050-110 (ďalej len „Zmluva 2“) a na základe Zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2015,  

reg. č. 682/2015-2050-3200. 

Podľa bodu 6.1 Zmluvy 1 sa prijímateľ zaviazal, že po dobu čerpania investičnej pomoci 

a minimálne piatich rokov po ukončení investičného zámeru neprevedie vlastnícke práva 

k nadobudnutému dlhodobému hmotnému majetku v súvislosti s investičným zámerom na inú 

osobu. Obdobná povinnosť je obsiahnutá aj v bode 9.1 Zmluvy 2.  

Podľa § 15 ods. 1 zákona o investičnej pomoci je prijímateľ povinný zachovať dlhodobý 

hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v požadovanom rozsahu a v požadovanej 

štruktúre najmenej počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, 

v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.  

Ako je z oboch kúpnych zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Tatra-Leasing zrejmé, došlo 

jednoznačne k prevodu vlastníckeho práva z Prijímateľa na Tatra-Leasing. Došlo teda  

k právnej zmene vlastníka. Následne bol takto prevedený majetok síce spätne prenajatý 

formou finančného leasingu, avšak toto nemá vplyv na otázky vlastníckeho práva. Vlastníkom 

tohto majetku sa stal Tatra-Leasing. Zmyslom vyššie citovaných zmluvných ustanovení 

Zmluvy 1 a Zmluvy 2 je práve posilnenie postavenia štátneho orgánu a zabezpečenie čo 

možno najvyššej miery uspokojenia pohľadávky v prípade porušenia povinností prijímateľov 

investičnej pomoci. Prevodom vlastníctva došlo de facto k zmenšeniu majetku Prijímateľa 

a súčasne teda k zníženej miere potenciálneho uspokojenia pohľadávky štátneho orgánu.  



7 

 

S ohľadom na bod 6.10 Zmluvy 1, ako aj na bod 9.10 Zmluvy 2 je ministerstvo oprávnené 

požadovať vrátenie poskytnutej pomoci spolu s príslušenstvom.  

V zmysle § 16 ods. 4 zákona o investičnej pomoci, ak prijímateľ neplní podmienky  

podľa § 15 ods. 1 (zachovanie dlhodobého hmotného majetku v požadovanom rozsahu 

a v požadovanej štruktúre), je povinný poskytnutú investičnú pomoci vrátiť.  

Nesplnenie vyššie špecifikovanej povinnosti je rovnako porušením finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko 

prijímateľ nesplnením citovanej podmienky rozhodnutia nedodržal podmienky, za ktorých 

boli verejné prostriedky poskytnuté. 

  

VI. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 16 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 § 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. Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 1797/62, 952 02 Vráble 

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 pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15 

5. Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra 

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

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

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií 2x 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 

11. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


