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ROZHODNUTIE č. 5/2019 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa ustanovenia § 23 ods. 6 v spojení s § 30 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 

investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej 

investičnej pomoci“) 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 9/2014 z 25. apríla 2014 

o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť FLAMEshoes, s.r.o., toho času so sídlom 

Kružlov 292, 086 04 Kružlov, IČO: 47 071 290, zapísanú v Obchodnom registri Okresného 

súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27659/P (ďalej len „prijímateľ“), na realizáciu investičného 

zámeru „Vybudovanie nového závodu na výrobu gumovej obuvi“ v lokalite Kružlov, okres 

Bardejov, sa v súlade s § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

r u š í.  

 

Prijímateľ je povinný  

v r á t i ť 

a) investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu uplatnenú v celkovej výške 

110 756,05 eur 

- v daňovom priznaní podanom v roku 2016 za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2015 

do 31. decembra 2015, v ktorom si prijímateľ uplatnil úľavu na dani z príjmu vo výške 

75 478,98 eur, 

- v daňovom priznaní podanom v roku 2018 za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2017 

do 31. decembra 2017, v ktorom si prijímateľ uplatnil úľavu na dani z príjmu vo výške 

17 533,18 eur, 

- v daňovom priznaní podanom v roku 2019 za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2018 

do 31. decembra 2018, v ktorom si prijímateľ uplatnil úľavu na dani z príjmu vo výške 

17 743,89 eur, 

pričom prijímateľ je tak povinný urobiť postupom v súlade s § 30a ods. 8 zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je 

prijímateľ povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých si uplatnil úľavu na dani 

z príjmu. Prijímateľ je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa predchádzajúcej 

vety v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom povinnosť podať 
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dodatočné daňové priznanie zistil. V rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava 

na dani z príjmu, a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. 

Nárok na ďalšie uplatnenie úľavy na dani z príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

účinnom od 1. apríla 2014 do 30. apríla 2014 (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) 

a § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov týmto 

zaniká. 

b) investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok čerpanú 

v celkovej výške 1 600 000,- eur  

- dňa 11. mája 2015, kedy prijímateľ čerpal dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný 

majetok vo výške 999 695,01 eur (zmluva s reg. č. 103/2015-2050-3200),  

- dňa 4. decembra 2015, kedy prijímateľ čerpal dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný 

majetok vo výške 600 304,99 eur (zmluva s reg. č. 448/2015-2050-3200), 

pričom prijímateľ je povinný čerpanú dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok 

vrátiť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky úhradou v prospech účtu 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 15 pracovných dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia, vrátane úroku zo sumy 999 695,01 eur za obdobie od 11. mája 2015 

do zaplatenia a úroku zo sumy 600 304,99 eur za obdobie od 4. decembra 2015 

do zaplatenia, vypočítanými 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 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá 

na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

 

Odôvodnenie: 

I. Na základe uznesenia vlády SR č. 182/2014 zo dňa 16. apríla 2014 a v súlade s § 13  

ods. 3 zákona o investičnej pomoci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“) dňa 25. apríla 2014 vydalo Rozhodnutie č. 9/2014 o schválení 

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

zámeru „Vybudovanie nového závodu na výrobu gumovej obuvi“ v lokalite Kružlov, 

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

4 500 000,- eur, z toho vo forme:  

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 2 900 000,- eur,  

 dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

1 600 000,- eur. 

 

V rozhodnutí ministerstvo vymedzilo základné podmienky, za ktorých bola investičná 

pomoc poskytnutá. 

Podľa podmienky 10. rozhodnutia:  

„Prijímateľ vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom minimálne 150 nových 

pracovných miest do konca roka 2015.“ 

Podľa podmienky 15. rozhodnutia:  

„Prijímateľ umožní kontrolným orgánom ministerstva, Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému daňovému úradu, alebo 
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iným príslušným štátnym orgánom (ďalej len „kontrolné orgány“) kontrolu plnenia 

podmienok, za ktorých sa investičná pomoc schválila. Ak kontrolné orgány zistia, 

že prijímateľ neplní podmienky, za ktorých sa investičná pomoc schválila, ďalšie 

poskytovanie investičnej pomoci sa zastaví a prijímateľ musí odviesť už poskytnutú 

neoprávnenú investičnú pomoc do štátneho rozpočtu.“ 

Podľa podmienky 16. rozhodnutia: 

„Prijímateľ je povinný počas celej doby čerpania investičnej pomoci plniť všeobecné 

podmienky stanovené v § 8 ods. 3, 4 a § 15 ods. 8 až 11 zákona o investičnej pomoci 

a dodržiavať podmienky § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

II. Z dôvodu rozporuplnosti údajov ročných správ o priebehu realizácie investičného zámeru, 

ktoré predložil prijímateľ a ktoré sa týkali vytvorenia nových pracovných miest, 

ministerstvo listom z 5. apríla 2018 č. 15020/2018-4220-19212 požiadalo Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) o poskytnutie súčinnosti pri 

preverovaní splnenia podmienky 10. rozhodnutia zo strany prijímateľa. 

Ústredie práce žiadosti ministerstva vyhovelo a s odkazom na potvrdenie Sociálnej 

poisťovne, pobočky Bardejov, z 3. mája 2018 so sp. zn. 10014-43/2018-BJ v odpovedi 

z 9. mája 2018 č. 2018/83338 UPS/US1/SSZODIPI/BEZ/2018/4771 informovalo, 

že prijímateľ k 31. decembru 2015 zamestnával len 71 zamestnancov. 

Z uvedeného vyplýva, že prijímateľ v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru 

nevytvoril 150 nových pracovných miest do konca roka 2015, čím porušil podmienku 

10. rozhodnutia, ako jednu z podmienok, za ktorých mu bola investičná pomoc poskytnutá. 

Táto skutočnosť bola potvrdená aj v rámci kontroly u prijímateľa, vykonanej ústredím 

práce v dňoch 3. júl 2018 až 4. júl 2018. Kontrola bola zameraná na preverenie splnenia 

podmienky 10. rozhodnutia a jej závery boli komunikované s ministerstvom 

prostredníctvom zaslania Zápisu z preventívnej kontroly zo dňa 17. júla 2018 (ďalej len 

„zápis z kontroly“). 

V zápise z kontroly sa na 4. strane uvádza: 

„Kontrolovaný subjekt FLAMEshoes, s.r.o. IČO 47071290, so sídlom Kružlov 292, 

Kružlov 086 04 – podľa bodu 10 rozhodnutia – nesplnil podmienky rozhodnutia, za ktorých 

mu bola IP schválená, čím porušil povinnosť prijímateľa IP tým, že v súvislosti s IZ 

nevytvoril minimálne 150 nových pracovných miest do konca roku 2015.“ 

Zápis z kontroly, spolu s kópiou potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, pobočky Bardejov, 

z 3. mája 2018 so sp. zn. 10014-43/2018-BJ, potvrdzujúcou zamestnávanie 71 

zamestnancov k 31. decembru 2015, boli prijímateľovi doručené 17. augusta 2018.  

Pre úplnosť ministerstvo požiadalo Sociálnu poisťovňu, pobočku Bardejov, o poskytnutie 

údajov o počte zamestnancov prijímateľa za mesiace január 2014 až december 2018 

a o informáciu, akí zamestnanci sú do týchto počtov zahrnutí. 

Podaním z 11. apríla 2019, ktorého prílohou je potvrdenie z 9. apríla 2019, obe 

so sp. zn. 8808-34/2019-BJ, Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov, informovala 

ministerstvo o počtoch zamestnancov prijímateľa za mesiace január 2014 až december 

2018 a špecifikovala, akí zamestnanci sú v týchto počtoch zohľadnení. Podľa zverených 

informácií je zrejmé, že prijímateľ nevytvoril 150 nových pracovných miest 
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k 31. decembru 2015 (a neurobil tak ani neskôr do 31. decembra 2018), pričom pri údajoch 

o počte zamestnancov Sociálna poisťovňa vychádzala z celkového počtu zamestnancov 

prijímateľa prihlásených v registri poistencov Sociálnej poisťovne. Zohľadnení boli 

aj zamestnanci, ktorí boli v danom čase práceneschopní, zamestnanci, ktorí boli evidovaní 

ako zamestnanci s pravidelným príjmom, ako aj zamestnanci s nepravidelným príjmom. 

Osobitne Sociálna poisťovňa potvrdila počty osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tieto sa však na účely plnenia 

podmienky 10. rozhodnutia nezohľadňujú). 

Skutočnosti uvedené Sociálnou poisťovňou, pobočkou Bardejov, v podaní z 11. apríla 2019 

a v potvrdení z 9. apríla 2019, obe so sp. zn. 8808-34/2019-BJ, potvrdili predchádzajúce 

zistenia ministerstva – prijímateľ skutočne porušil podmienku 10. rozhodnutia. 

 

III. Podľa § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci:  

„Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. marca 2018, zostávajú 

v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí 

investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.“ 

S ohľadom na citované prechodné ustanovenie zákona o regionálnej investičnej pomoci, 

účel regionálnej investičnej pomoci a princíp právnej istoty, sa realizácia investičného 

zámeru, resp. plnenie podmienok zo strany prijímateľa, posudzuje v súlade s právnou 

úpravou platnou a účinnou v čase podania investičného zámeru, t. j. v súlade s právnou 

úpravou platnou a účinnou v období od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014, pričom 

za predpokladu zistenia relevantných skutočností, ktoré sú v rozpore s podmienkami, 

za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je ministerstvo v zákonom upravených 

prípadoch povinné zrušiť rozhodnutie o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa. 

V kontexte prechodného ustanovenia § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci, 

investičná pomoc, ktorá bola prijímateľovi schválená za účinnosti zákona o investičnej 

pomoci zostala v platnosti za podmienok uvedených v rozhodnutí, a to vrátane citovanej 

podmienky 10. rozhodnutia a podmienky 16. rozhodnutia, v zmysle ktorej je prijímateľ 

okrem iného povinný zdržať sa vykonania neoprávnených (tzv. zakázaných) zmien 

podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. januára 2014 

do 30. apríla 2014. 

Podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci v znení účinnom 

od. 1. januára 2014 do 30. apríla 2014: 

„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, zásadnej zmene jeho vlastníckej 

štruktúry alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by 

znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej 

súťaže, ...“ 

Ministerstvo konštatuje, že prijímateľ porušil podmienku 10. rozhodnutia, pričom 

uskutočnením zmeny, ktorá viedla k vytvoreniu nižšieho počtu pracovných miest 

sa dopustil neoprávnenej zmeny, čo je v rozpore s § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej 
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pomoci v znení účinnom od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014. Prijímateľ 

touto neoprávnenou zmenou súčasne porušil podmienku 16. rozhodnutia. 

 

IV. Podľa § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci:  

„Zmenu oznámenú podľa § 23 ods. 1 alebo zistenú podľa § 23 ods. 14, ak ide o rozhodnutie 

o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov 

vydané do 31. marca 2018, ministerstvo hospodárstva posúdi podľa predpisov účinných 

od 1. apríla 2018.“ 

Podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci: 

„Ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil 

zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa na predloženie vysvetlenia. Na predloženie 

vysvetlenia ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Na konanie o zmene 

neoznámenej podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia odsekov 2 až 13.“ 

Podľa § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci: 

„Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi 

poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo do 60 pracovných dní vydá rozhodnutie 

o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi 

a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc 

vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

podľa tohto odseku.“ 

Skutočnosti svedčiace o tom, že prijímateľ sa dopustil neoprávnenej zmeny podľa § 15 

ods. 9 zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014 

a porušenia podmienok 10. a 16. rozhodnutia, ministerstvo zistilo v rámci výkonu svojej 

pôsobnosti, súčinnosťou s ústredím práce a Sociálnou poisťovňou, pobočkou Bardejov. 

Na daný prípad sa preto v súlade s § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

aplikujú procesné ustanovenia § 23 ods. 6 a 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

V súlade s § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, listom č. 03335/2019-

4220-06047 z 25. januára 2019 ministerstvo vyzvalo prijímateľa na predloženie 

vysvetlenia vo vzťahu k počtu nových pracovných vytvorených k 31. decembru 2015 

a k plneniu podmienky 10. rozhodnutia. Súčasne bol prijímateľ vyzvaný na predloženie 

príslušnej dokumentácie, resp. dôkazov. 

Na výzvu prijímateľ reagoval podaním s označením Odpoveď na výzvu na predloženie 

vysvetlenia z 11. februára 2019. Podanie neobsahovalo riadne vysvetlenie. Nenachádzala 

sa v ňom dostatočná argumentácia, ako ani akákoľvek dokumentácia, resp. dôkazy, ktoré 

by odôvodňovali a preukazovali riadne a včasné splnenie podmienky 10. rozhodnutia.  

Za účelom zabezpečenia možnosti riadneho vysvetlenia zo strany prijímateľa, listom 

č. 03335/2019-4220-13326 z 21. februára 2019, ministerstvo opakovane vyzvalo 

prijímateľa na predloženie vysvetlenia a príslušných dôkazov. Doplnenie prijímateľ 

realizoval podaním z 26. marca 2019 označeným ako Doplnenie predloženia vysvetlenia 

vo veci Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 9/2014. 

Pri posudzovaní plnenia podmienky 10. rozhodnutia a rozhodovaní v danej veci 

ministerstvo pre úplnosť vzalo do úvahy aj súvisiace podanie prijímateľa 

z 11. februára 2019 s označením Žiadosť o zmenu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky číslo 9/2014 a oznámenie o zmenách, týkajúcich sa uvedeného 

rozhodnutia a podanie z 18. marca 2019 s označením Doplnenie žiadosti o zmenu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20180401#paragraf-23.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20180401#paragraf-23.odsek-14
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Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 9/2014 a oznámenia 

o zmenách, týkajúcich sa uvedeného rozhodnutia. Predmetnými podaniami má prijímateľ 

úmysel dosiahnuť zmenu porušenej podmienky 10. rozhodnutia zmenou povinnosti 

vytvoriť 150 nových pracovných miest do konca roka 2015, na povinnosť vytvoriť 136 

nových pracovných miest do konca roka 2018. 

Vo všeobecnosti možno k podaniam prijímateľa uviesť, že tieto sú koncipované bez 

relevantnej argumentácie odôvodňujúcej splnenie podmienky 10. rozhodnutia, 

či prípustnosti jej zmeny (v zmysle žiadosti prijímateľa). Prijímateľ argumentuje 

predovšetkým nasledovnými tvrdeniami:  

- údaje a informácie predložené „zo strany príslušných orgánov“ o počte  vytvorených 

nových pracovných miest k 31. decembru 2015 nie sú správne, nakoľko v rámci 

týchto počtov nie sú zohľadnení zamestnanci, ktorí boli k rozhodnému dňu/obdobiu 

práceneschopní, vykonávali prácu na čiastočný úväzok alebo sezónne práce, ako ani 

ostatní zamestnanci podniku, ktorí tvoria podiely pracovných jednotiek v zmysle § 3 

písm. l) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, „ktorý bol rozhodný pre 

schválenie investičnej pomoci“. 

- prijímateľ má dlhodobo vytvorených 180 nových pracovných miest, ktoré vznikli 

v súvislosti s investičným zámerom, avšak nie všetky sú v súčasnosti obsadené. Preto 

žiada o zmenu podmienky 10. rozhodnutia tak, že namiesto 150 nových pracovných 

miesto do konca roka 2015 vytvorí 136 nových pracovných do konca roku 2018. 

- v danom prípade je nutné postupovať konzistentne s predchádzajúcou rozhodovacou 

praxou, a preto treba uplatniť rovnaký postup, aký ministerstvo v minulosti zvolilo 

pri vydaní „rozhodnutia č. 6/2016 z 18. februára 2016 a najmä rozhodnutím vo veci 

plnenia podmienky zamestnanosti č. 24/2018 zo 6. septembra 2018.“ 

 

K jednotlivým bodom argumentácie prijímateľa ministerstvo uvádza nasledovné: 

- podľa listu Sociálnej poisťovne, pobočky Bardejov, z 11. apríla 2019 a potvrdenia 

Sociálnej poisťovne, pobočky Bardejov, z 9. apríla 2019, obe so sp. zn. 8808-

34/2019-BJ, údaje a informácie poskytované Sociálnou poisťovňou o počte 

vytvorených nových pracovných miest predstavujú údaje o celkovom počte 

zamestnancov prijímateľa prihlásených v registri poistencov Sociálnej poisťovne, 

pričom ich súčasťou sú aj zamestnanci, ktorí boli v danom čase práceneschopní, 

zamestnanci, ktorí sú evidovaní ako zamestnanci s pravidelným príjmom, ako aj 

zamestnanci s nepravidelným príjmom. Pri posudzovaní plnenia podmienky 10. 

rozhodnutia preto boli zohľadnení všetci zamestnanci v súlade s § 3 písm. l) zákona 

o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014, ktorý 

je nutné na daný prípad aplikovať (ako je uvedené v bode III. odôvodnenia) a ktorý 

je aj podľa prijímateľa v danej veci rozhodný. Pre úplnosť uvádzame, že ústredie 

práce pri informovaní o počtoch zamestnancov vychádza z počtov potvrdených 

Sociálnou poisťovňou. Z toho dôvodu, spochybnenie údajov a informácií 

uvádzaných ústredím práce o počte zamestnancov prijímateľa nie je relevantné. 

- v zmysle údajov poskytnutých Sociálnou poisťovňou, pobočkou Bardejov, mal 

prijímateľ ku dňu 31. decembra 2015 71 zamestnancov v pracovnom pomere a 18 

osôb vykonávalo pre prijímateľa prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. 

- v zmysle § 3 písm. l) zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. januára 

2014 do 30. apríla 2014, ktorý je nutné na daný prípad aplikovať (ako je uvedené 

v bode III. odôvodnenia): „Na účely tohto zákona sa rozumie l) vytvorenými novými 

pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných 

v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, pričom 
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celkový čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 10 % nových pracovných 

miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený na 

ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť 

cestovného ruchu, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov; počet zamestnancov 

znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný 

pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne 

práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli 

počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest 

vytvorených počas toho istého obdobia,“. Vzhľadom na uvedené, osoby 

vykonávajúce prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru a údajne „vytvorené“, ale neobsadené pracovné miesta nemožno 

zohľadňovať na účely plnenia podmienky 10. rozhodnutia. Podľa § 3 písm. l) zákona 

o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014, na účely 

posúdenia plnenia podmienky 10. rozhodnutia možno zohľadniť výlučne vytvorené 

nové pracovné miesta obsadené zamestnancom vykonávajúcim prácu v pracovnom 

pomere. 

- aj v prípade, ak by sa na účely plnenia podmienky 10. rozhodnutia zohľadnili osoby, 

ktoré pre prijímateľa v rozhodnom období vykonávali prácu na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prijímateľ k 31. decembru 2015 

nevytvoril 150 nových pracovných miest a tieto nevytvoril ani do 31. decembra 2018. 

- vzhľadom na uvedené prijímateľ porušil podmienku 10. rozhodnutia, pričom 

v dôsledku porušenia podmienky 10. rozhodnutia sa prijímateľ dopustil 

neoprávnenej zmeny v zmysle § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci 

v znení účinnom od 1. januára 2014 do 30. apríla 2014, ktorý je nutné na daný prípad 

aplikovať (ako je uvedené v bode III. odôvodnenia) a porušenia podmienky 

16. rozhodnutia. 

- ministerstvo postupuje konzistentne s minulou rozhodovacou praxou, keď zmenu 

podmienky, resp. povolenie zmeny podmienky, v čase po jej porušení zo strany 

prijímateľa, označuje za neprípustné. 

 

V. Prijímateľ je podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) účastníkom zmluvy.  

Na účely výkladu jednotlivých ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora 

sa rozhodnutie o schválení investičnej pomoci považuje za zmluvu, nakoľko týmto 

úkonom došlo k poskytnutiu investičnej pomoci (za deň poskytnutia investičnej pomoci 

sa považuje deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci 

pre prijímateľa). 

Podľa § 23 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora fyzická osoba a právnická 

osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou 

tohto zákona, a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj 

zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.  

Podľa § 23 ods. 2 písm. a ) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak nie je splnená 

povinnosť podľa odseku 1, účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa    

§ 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, 

čo mu ukladá zmluva. 
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Podľa § 23 ods. 2 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora má účastník 

zmluvy podľa písmena a) právo odstúpiť od zmluvy. 

Ku dňu vydania tohto rozhodnutia nie je prijímateľ zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora a neidentifikoval konečných užívateľov výhod. 

Vzhľadom na rozsah a charakter ostatných porušení prijímateľa pri realizácii investičného 

zámeru ministerstvo prijímateľa nevyzvalo na splnenie podmienky zápisu do registra 

partnerov verejného sektora a identifikáciu konečných užívateľov výhod.  

VI. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 23 ods. 6 zákona 

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

rozhodnutia. 

Finančné prostriedky, ktoré je prijímateľ podľa výrokovej časti rozhodnutia povinný vrátiť 

ministerstvu, prijímateľ uhradí v prospech účtu ministerstva č. SK31 8180 0000 0070 000 

61462. 

Zrušením rozhodnutia sa podanie prijímateľa označené ako Žiadosť o zmenu Rozhodnutia 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 9/2014 a oznámenie o zmenách, 

týkajúcich sa uvedeného rozhodnutia z 11. februára 2019, spolu s jeho doplnením, stáva 

bezpredmetným a konanie v uvedenej veci sa zastaví, o čom ministerstvo prijímateľa 

osobitne písomne informuje. 

 

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 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. FLAMEshoes, s.r.o., Kružlov 292, 086 04 Kružlov 

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, pobočka Bardejov, Partizánska 3014, 085 28 Bardejov 

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

6. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 


