
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 
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 Číslo: 21254/2016-1000-27827 

 

 

ROZHODNUTIE  č.   15 /2016 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 16 ods. 3 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 ICU Medical Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 

1796/60, 952 01 Vráble, IČO 36 862 444, 

 

 

r o z h o d l o: 
 

I. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/2009 z 22. júla 2009, 

ktorým bola pre spoločnosť ICU Medical Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 1796/60, 

952 01 Vráble, IČO 36 862 444, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sro, vložka č.: 28543/N, schválená investičná pomoc na realizáciu investičného 

zámeru „Výstavba závodu na výrobu výrobkov na intravenóznu aplikáciu“ v lokalite 

Horný Oháj a Vráble, okres Nitra, v maximálnej nominálnej výške 5 580 000 eur, z toho 

vo forme:  

 dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v maximálnej nominálnej výške  

2 790 000 eur, 

 úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 1 870 000 eur a 

 príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

920 000 eur, 

  

podľa § 16 ods. 3 zákona o investičnej pomoci 

 

 

r u š í. 

 

II. ICU Medical Slovakia s.r.o. je povinná poskytnutú investičnú pomoc vo forme dotácie na 

obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej 

pomoci poskytnutú 

 dňa 13. mája 2010 vo výške 1 394 281,65 eur  

(slovom: milión tristodeväťdesiatštyritisíc dvestoosemdesiatjeden eur šesťdesiatpäť 

centov) 

 dňa 1. decembra 2011 vo výške 1 287 168,51 eur  

(slovom: milión dvestoosemdesiatsedemtisíc stošesťdesiatosem eur päťdesiatjeden 

centov) 

vrátiť 
 

 

 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia tohto 

rozhodnutia v prospech účtu IBAN SK76 8180 0000 0070 0006 1331 vedeného v Štátnej 



pokladnici v Bratislave, vrátane úrokov vypočítaných za obdobie od 13. mája 2010 do 

dňa vrátenia zo sumy 1 394 281,65 eur a za obdobie od 1. decembra 2011 do dňa vrátenia 

zo sumy 1 287 168,51 eur vo výške určenej 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 a prípadne sankcie vyplývajúcej z porušenia finančnej 

disciplíny podľa zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a    

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

III. Spoločnosti ICU Medical Slovakia s.r.o. bola poskytnutá investičná pomoc vo forme 

príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona 

o investičnej pomoci vo výške 501 875,03 eur Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

podľa § 2 ods. 5 písm. d) zákona o investičnej pomoci. Spoločnosť ICU Medical 

Slovakia s.r.o. poskytnutú investičnú pomoc vo výške 501 875,03 eur vrátila dňa 12. 

februára 2016, vrátane úroku vo výške 43 690,67 eur dňa 15. februára 2016 Ústrediu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, z titulu porušenia podmienok Zmluvy o poskytnutí 

príspevku na novovytvorené pracovné miesta v rokoch 2009 – 2015 zo dňa 23. decembra 

2010 uzatvorenou medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosťou ICU 

Medical Slovakia s.r.o., v znení dodatku k zmluve č. 1 až 6. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

I. 

 

1. Spoločnosť ICU Medical Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 1796/60, 952 01 Vráble,       

IČO 36 862 444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, 

vložka č.: 28543/N (ďalej aj ako „Prijímateľ investičnej pomoci“) podala podľa § 9 

zákona o investičnej pomoci 4. mája 2009 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) investičný zámer s názvom „Výstavba závodu na 

výrobu výrobkov na intravenóznu aplikáciu“ v lokalite Horný Oháj a Vráble, okres Nitra 

(ďalej len „investičný zámer“).  

2. Písomné potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na 

poskytnutie investičnej pomoci podľa § 11 ods. 1 zákona o investičnej pomoci vydalo 

ministerstvo 30. júna 2009. 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila 8. júla 2009 uznesením číslo 506/2009 (ďalej len 

„uznesenie vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre Prijímateľa investičnej pomoci na 

realizáciu investičného zámeru, v maximálnej nominálnej výške 5 580 000 eur, z toho vo 

forme a) dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v maximálnej nominálnej 

výške  2 790 000 eur, b) úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 1 870 000 

eur a c) príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej 

výške 920 000 eur. 

4. Dňa 22. júla 2009 vydalo ministerstvo na základe uznesenia vlády a podľa § 13  

ods. 3 zákona o investičnej pomoci Rozhodnutie č. 15/2009 o poskytnutí investičnej 

pomoci (ďalej len „Rozhodnutie“) pre Prijímateľa investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru. 

5. Listom zo dňa 12. júla 2010, ktorý bol doplnený 23. augusta 2010, spoločnosť ICU 

Medical Slovakia s.r.o. požiadala o zmenu podmienky č. 11 Rozhodnutia, v súvislosti 

s vytvorením 700 nových pracovných miest, ktoré nevytvorí do konca roka 2014, ale do 



konca roka 2015 a zároveň požiadala o predĺženie termínu ukončenia investičného zámeru 

do konca roka 2012. Ministerstvo na základe bodu C.1. uznesenia vlády, listom                 

č. 468/2010-1000-HV z 9. septembra 2010, odsúhlasilo zmeny v podmienkach č. 3 a 11 

Rozhodnutia. 

6. Prijímateľ investičnej pomoci doručil ministerstvu dňa 13. januára 2016 oznámenie          

o zmene investičného zámeru v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci.  

7. Prijímateľ investičnej pomoci v oznámení uviedol, že nevytvoril 700 nových pracovných 

miest do konca roka 2015 v súvislosti s realizáciou investičného zámeru, a to najmä 

z dôvodu, že trh na ktorom pôsobí, bol postihnutý hospodárskou krízou, v dôsledku ktorej 

došlo k všeobecnému útlmu dopytu a k pomalšiemu nábehu výroby ako sa pôvodne 

predpokladalo. Zároveň Prijímateľ investičnej pomoci oznámil, že pravdepodobne ukončí 

svoju prevádzku k 30. júnu 2016. 

8. Ministerstvo podľa ustanovenia § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci listom 

č. 13306/2016-3200-20626 z 24. marca 2016 písomne potvrdilo ICU Medical Slovakia 

s.r.o. prijatie oznámenia o zmene. 

9. Ministerstvo bolo dňa 24. novembra 2015 informované Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“), že spoločnosť ICU Medical Slovakia s.r.o. nahlásila 

hromadné prepúšťanie realizované v období od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016.  

10. Z ročnej správy o využívaní investície za rok 2015, ktorá bola doručená na ministerstvo             

1. februára 2016, rovnako ako aj z protokolu o výsledku kontroly, ktorú vykonal orgán 

kontroly ÚPSVaR, a ktorý bol doručený ministerstvu 12. februára 2016, vyplývajú 

nasledovné zistenia. 

11. Do konca roka 2015 bolo vytvorených celkom 271 nových pracovných miest. Prijímateľ 

investičnej pomoci potvrdil, že dôjde k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov 

v stanovenom období z dôvodu ukončenia prevádzky. 

12. Prijímateľ investičnej pomoci podľa Rozhodnutia čerpal investičnú pomoc vo forme 

dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 681 450,16 eur a 

príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta vo výške 501 875,03 eur. Investičnú 

pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu doteraz nečerpal. 

13. Prijímateľ investičnej pomoci skončil investičný zámer k 31. decembru 2012. Spoločnosť 

ICU Medical Slovakia, s.r.o. doručila na ministerstvo 31. januára 2013 ročnú investičnú 

správu o vynaložených oprávnených nákladoch, v ktorej okrem iného oznámila, že 

spoločnosť skončila realizáciu investičného zámeru k 31. decembru 2012. 

 

II. 

14. Podľa § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci „Prijímateľ je povinný písomne 

bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc 

pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania 

investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil 

investičný zámer, všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo 

sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie investičného zámeru alebo dodržiavania 

podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená“. 

15. Podľa § 15 ods. 9 písm. a) 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 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 procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo 

by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi 

hospodárskej súťaže“. 

16. Podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o investičnej pomoci „Prijímateľ je povinný 

zachovať počet vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest 

zamestnancami najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta“. 

17. Podľa § 15 ods. 1 zákona o investičnej pomoci, Prijímateľ zachová investíciu v danom 

regióne počas čerpania investičnej pomoci, minimálne počas piatich zdaňovacích období 

nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer. 

18. Podľa § 16 ods. 3 prvej vety zákona o investičnej pomoci „Ak prijímateľ počas realizácie 

investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich 

rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 

písm. a) alebo písm. b), ministerstvo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší 

a poskytnutú investičnú pomoc  je prijímateľ povinný vrátiť.“ 

19. Skončením investičného zámeru na účely investičnej pomoci sa rozumie v zmysle § 3 

zákona o investičnej pomoci, nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 

poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo 

technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky. 

 

III. 

20. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 16 ods. 3 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 § 247 a nasl. zákona       

č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

         Peter Žiga 

                                      minister 

 

 

 

  

 

 

    



Rozhodnutie sa doručí: 

1. ICU Medical Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 1796/60, 952 01 Vráble  

2. Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava 15 

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

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

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

6. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73  Bratislava 15 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor právnych služieb 2x 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselného rozvoja a investícií 3x 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

 

 


