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ROZHODNUTIE  č. 30/2016 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 16 ods. 1 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 GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 

974 03 Banská Bystrica, IČO 36 017 205, 

 

r o z h o d l o: 
 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 25/2013 z 2. septembra 2013, 

ktorým bola pre spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 

Banská Bystrica, IČO 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 4101/S, schválená investičná pomoc na realizáciu 

investičného zámeru „Investičný projekt rozšírenia existujúceho závodu na výrobu výrobkov 

technológiou práškovej metalurgie v okrese Banská Bystrica, obci Vlkanová“ (ďalej  

len „investičný zámer“) v maximálnej nominálnej výške 1 514 000,- eur vo forme úľavy  

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

 

sa podľa § 16 ods. 1 zákona o investičnej pomoci 

 

r u š í. 

 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 502/2013 z 28. augusta 2013 (ďalej  

len „uznesenie vlády“) schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť 

GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica,  

IČO 36 017 205, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  

oddiel: Sro, vložka číslo 4101/S (ďalej len „prijímateľ investičnej pomoci“) na realizáciu 

investičného zámeru. 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 3 

zákona o investičnej pomoci vydalo na základe uznesenia vlády 2. septembra 2013 

Rozhodnutie č. 25/2013 pre prijímateľa investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru, 

ktorým mu bola schválená investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej 

nominálnej výške 1 514 000,- eur. 

 

Prijímateľ investičnej pomoci ku dňu vydania tohto Rozhodnutia nečerpal investičnú pomoc.  

 

Prijímateľ investičnej pomoci doručil ministerstvu dňa 31. októbra 2016 žiadosť o zrušenie 

rozhodnutia o schválení investičnej pomoci pre prijímateľa investičnej pomoci. 



Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o investičnej pomoci „Na žiadosť prijímateľa 

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

ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší, ak sa investičná pomoc ešte nezačala 

čerpať“. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 16 ods. 1 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 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. GEVORKYAN, s.r.o., P.O.Box 30, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica 

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 

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

4. Daňový úrad Banská Bystrica II – Kuzmányho ulica 18, 974 01 Banská Bystrica 

5. Protimonopolný úrad SR, Odbor štátnej služby, Drieňová 24, 826 03  Bratislava 

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor právnych služieb 2x 

7. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor investícií 3x 

8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor kontroly a vládneho auditu 

 


