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

Bratislava1
Číslo: 07277/2021-4270-28497

ROZHODNUTIE č. 4/2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, oprávnený
podľa § 20 ods. 2 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“), vydáva
r o z h o d n u t i e:
o poskytnutí investičnej pomoci pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská
cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO 31 568 211, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3614/R (ďalej len „prijímateľ“), na podporu realizácie
investičného zámeru „Rozšírenie závodu Nestlé na výrobu bujónov“ podľa § 2 ods. 1 písm. a)
a § 5 písm. a) bod 2. zákona o regionálnej investičnej pomoci v Prievidzi, okres Prievidza,
v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 1 200 000,- eur vo forme úľavy na dani z príjmov,
za týchto podmienok:
1. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky a plniť si povinnosti vyplývajúce
zo zákona o regionálnej investičnej pomoci, § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, súvisiacich ustanovení 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 v platnom znení, ako aj ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Prijímateľ je ďalej povinný plniť podmienky
ustanovené v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
2. Prijímateľ zrealizuje investičný zámer vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade
s parametrami, ktoré sú uvedené v žiadosti o investičnú pomoc a v súlade s § 22 ods. 13
zákona o regionálnej investičnej pomoci.
3. Realizácia investičného zámeru bude viesť k vytvoreniu nových pracovných miest,
pričom čistý nárast pracovných miest v podporenej prevádzkarni bude 39 pracovných
miest pri priemernom počte 707 pracovných miest danej prevádzkarne za posledných 12
mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom došlo
k podaniu žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky.
4. Prijímateľ vytvorí všetky nové pracovné miesta do troch rokov od ukončenia prác
na investičnom zámere.
5. Celkové oprávnené investičné náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti
s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu nominálnu hodnotu 7 231 969,- eur.
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného majetku sú
obstarávacie ceny strojov, prístrojov a zariadení.
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6. Dlhodobý hmotný majetok podľa žiadosti o investičnú pomoc začne prijímateľ
obstarávať najneskôr do 24 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej
pomoci.
7. Intenzita investičnej pomoci poskytnutej na realizáciu investičného zámeru neprekročí
intenzitu investičnej pomoci 16,23 % GGE.
8. Prijímateľ bude realizovať investičný zámer tak, že najmenej 75 % hodnoty oprávnených
nákladov musí financovať z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého
financovania, ktoré nezahŕňa štátnu pomoc ani minimálnu pomoc.
9. V súlade s § 27 ods. 8 zákona o regionálnej investičnej pomoci prijímateľ strpí výkon
kontroly a poskytne súčinnosť kontrolným orgánom za účelom kontroly plnenia
povinností a podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Ak si prijímateľ
neplní povinnosti alebo neplní podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá,
v súlade s príslušnou právnou úpravou sa ďalšie poskytovanie investičnej pomoci dočasne
pozastaví alebo sa rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci zruší a prijímateľ je
povinný vrátiť už poskytnutú investičnú pomoc vrátane úroku.
Odôvodnenie:
Prijímateľ podal 10. júna 2020 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa
§ 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci žiadosť o investičnú pomoc na podporu realizácie
investičného zámeru s názvom „Rozšírenie závodu Nestlé na výrobu bujónov “.
Žiadosť o investičnú pomoc bola naposledy upravená prijímateľom 15. októbra 2020.
V súlade s § 17 zákona o regionálnej investičnej pomoci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky zaslalo prijímateľovi ponuku investičnej pomoci 2. októbra 2020.
Dňa 15. októbra 2020 prijímateľ predložil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
akceptáciu ponuky investičnej pomoci podľa § 18 zákona o regionálnej investičnej pomoci.
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 10. februára 2021 prerokovala materiál
„Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o.,
IČO 31 568 211, na podporu realizácie investičného zámeru v Prievidzi “ (ďalej len „návrh na
poskytnutie investičnej pomoci“) a prijala uznesenie č. 85/2021.
Vláda Slovenskej republiky v bode A.1 uznesenia č. 85/2021 súhlasila s návrhom
na poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa.
Vláda Slovenskej republiky v bode B.1 uznesenia č. 85/2021 schválila poskytnutie investičnej
pomoci pre prijímateľa v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 1 200 000,- eur vo forme
úľavy na dani z príjmov.
Podľa § 20 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak investičná pomoc nepodlieha
oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky do desiatich pracovných dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci
vládou Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle
prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
V zmysle § 30a ods. 3 zákona o regionálnej investičnej pomoci a v súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 sa na niektoré povinnosti prijímateľa
investičnej pomoci a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vzťahujú príslušné
ustanovenia § 30b zákona o regionálnej investičnej pomoci.
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Použitie investičnej pomoci v rozpore so zákonom o regionálnej investičnej pomoci, osobitnými
zákonmi a právnymi predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc,
ako i nedodržanie podmienok, za ktorých sa investičná pomoc poskytla, má za následok
pozastavenie ďalšieho poskytovania investičnej pomoci a ďalšie povinnosti vyplývajúce
z právnych predpisov vzťahujúcich sa na štátnu pomoc, vrátane povinnosti vrátiť poskytnutú
investičnú pomoc.
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.

Richard Sulík2
minister

Rozhodnutie sa doručí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií
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
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