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ROZHODNUTIE č. 6/2021 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy podľa 

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. 10/2018 zo dňa 

16. mája 2018, ktorým sa zrušilo Rozhodnutie č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 v znení 

Rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júla 2012 a v znení Rozhodnutia č. 14/2015 zo dňa 

6. augusta 2015 (ďalej ako „Rozhodnutie č. 10/2018“) a 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/2015 zo dňa 

6. augusta 2015, ktorým došlo k zmene Rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 v znení 

Rozhodnutia č. 7/2012 zo dňa 16. júla 2012 (ďalej ako „Rozhodnutie č. 14/2015“) a 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2012 zo dňa 16. júla 2012, 

ktorým došlo k zmene Rozhodnutia č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 (ďalej ako „Rozhodnutie 

č. 7/2012“) sa 

r u š í 

a podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 102/2014 Z.z. sa 

 

mení  

Rozhodnutie č. 14/2010 zo dňa 29. júna 2010 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 3 268 250,00 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  1 275 000,00 eur, 

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

v maximálnej výške 1 993 250,00 eur.“ 

 

                                                           
1 dátum rozhodnutia je dátum jeho podpisu, ktorý sa spolu údajmi o podpisujúcej osobe nachádza v autorizácií elektronického podpisu 



 
 

 

2. Podmienka č. 2 znie: „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 11 390 000,00 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. Podmienka č. 4 znie: „Prijímateľ do konca roka 2013 obstará nové výrobné a technologické 

zariadenia v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) v spojení s § 20a ods. 3 zákona o investičnej 

pomoci v znení zákona č. 56/2009 Z.z..“ 

 

4. Podmienka č. 10 znie: „Celková hodnota poskytnutej regionálnej investičnej pomoci 

na realizáciu investičného zámeru neprekročí nominálnu hodnotu 3 268 250,00 eur.“ 

 

5. Podmienka č. 12 znie: „Prijímateľ obsadí v priamej súvislosti s investičným zámerom 

minimálne 100 nových pracovných miest do 31. decembra 2016.“ 

 

 

Odôvodnenie: 

I. 

 

1. 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.  

 

2. 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 (ďalej ako „Rozhodnutie č. 14/2010“).  

 

3. Dňa 22. decembra 2011 doručil prijímateľ ministerstvu Oznámenie o zmene (ďalej ako 

„Oznámenie I.“), v ktorom ministerstvo informoval, že:  

 suma 2 400 000,00 eur, ktorá predstavuje rozdiel medzi pôvodne plánovanou výškou 

oprávnených nákladov určených na obstaranie budovy (7 700 000,00 eur) a zníženou 

výškou oprávnených nákladov určených na obstaranie budovy (4 300 000,00 eur), bude 

presunutá na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, t. j. dôjde k navýšeniu sumy 

oprávnených nákladov určených na nákup strojov, prístrojov a zariadení zo sumy 

5 700 000,00 eur na sumu 8 100 000,00 eur. 

 

4. V zmysle podmienky č. 4 Rozhodnutia č. 14/2010 mal prijímateľ do konca roku 2013 

preinvestovať minimálne 5 700 000,00 eur na nákup nových strojov a zariadení. Zmena 

ohlásená na základe Oznámenia I. bola v súlade s uvedenou podmienkou 



 
 

 

a nepredstavovala jej výslovnú zmenu. Na  základe doručeného oznámenia ministerstvo 

vydalo Rozhodnutie č. 7/2012, ktorým zaviazalo prijímateľa, aby do konca roku 2013 

obstaral nové výrobné a technologické zariadenia najmenej v sume 8 100 000,00 eur. 

Ostatné časti Rozhodnutia č. 14/2010 ostali nezmenené. 

 

5. Dňa 23. júna 2014 prijímateľ doručil na ministerstvo podanie: Oznámenie o navrhovaných 

zmenách v investičnom projekte spoločnosti Semecs s.r.o., ktoré bolo doplnené mailom 

dňa 10. februára 2015 (ďalej ako „Oznámenie II.). V doručenom Oznámení II. prijímateľ 

požiadal: 

 o zníženie oprávnených nákladov o 15 % v súlade s § 15 ods. 9 písm. a) zákona 

o investičnej pomoci na sumu 11 390 000,00 eur, 

 o zmenu štruktúry oprávnených nákladov a o možnosť zahrnúť do oprávnených 

nákladov aj dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií a práv know how, 

 o predĺženie doby pre vytvorenie nových pracovných miest z konca roka 2014 na koniec 

roka 2016. 

6. Ministerstvo na základe  doručeného Oznámenia II. vydalo Rozhodnutie č. 14/2015, 

ktorým došlo  k: 

 zníženiu maximálnej nominálnej výšky investičnej pomoci na sumu 3 268 250,00 eur, 

z toho dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 

sa znížila na sumu 1 275 000,00 eur a úľava na dani z príjmu  sa znížila na sumu 

1 993 250,00 eur, 

 zníženiu celkových oprávnených nákladov na minimálnu nominálnu výšku 

11 390 000,00 eur, pričom oprávnené náklady môžu byť tvorené aj dlhodobým 

nehmotným majetkom v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci, 

 k predĺženiu lehoty na vytvorenie nových pracovných miest do 31. decembra 2016. 

7. V rámci posudzovania skutočností uvedených v Oznámení II. bolo ministerstvom zistené, 

že prijímateľ dňa 6. marca 2014 uzatvoril Kúpnu zmluvu č. 61140001 so spoločnosťou 

Tatra-Leasing, s.r.o. a Zmluvu o finančnom leasingu nehnuteľností č. 61140001, ktorých 

predmetom bol predaj a následný prenájom s právom kúpy prenajatej veci nehnuteľností 

zapísaný na LV č. 4872, t. j. nehnuteľností, ktorých obstaranie bolo predmetom 

podporeného investičného zámeru.  

8. Na základe Poverenia č. 2/2016-4220 zo dňa 16. novembra 2016 (ďalej ako „Poverenie 

I.“), bola u prijímateľa vykonaná finančná kontrola na mieste (ďalej ako „Finančná 

kontrola na mieste I.“), z ktorej bola vypracovaná Správa o výsledku finančnej kontroly 

na mieste zo dňa 17. októbra 2017 (ďalej ako „Správa z kontroly I.“) a v ktorej boli 

skonštatované nasledovné nedostatky: 

- nesplnenie podmienky č. 4 Rozhodnutia č. 14/2010, t. j. nevynaloženie 

oprávnených nákladov na nákup strojov, prístrojov a zariadení najmenej v sume 

8 100 000,00 eur, 

- porušenie podmienky zachovania dlhodobého hmotného majetku v zmysle ust. 6.1 

Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky v roku 2012, reg. č. 317/2012-4220-3100 (ďalej ako „Zmluva za rok 

2012“) a ust. 9.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2013, reg. č. 265/2013-2050-1100 (ďalej ako 

„Zmluva za rok 2013“), t. j. odpredanie a následné prenajatie s právom kúpy 

prenajatej veci dlhodobého hmotného majetku leasingovej spoločnosti za účelom 

uzatvorenia (spätného) finančného leasingu. 

 



 
 

 

9. Pri uvedenej Finančnej kontrole na mieste I. bolo ďalej zistené, že prijímateľ uzatvoril 

so spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. dňa 31. decembra 2013 Kúpnu zmluvu č. 31130163 

a následne v ten istý deň aj Leasingovú zmluvu č. 31130163, ktorej predmetom bol predaj 

a následný prenájom s právom kúpy prenajatej veci strojov, prístrojov a zariadení, ktoré 

boli obstarané v rámci realizácie investičného zámeru a podporené investičnou pomocou. 

 

10. Na základe nedostatkov zistených pri výkone Finančnej kontroly na mieste I. vydalo 

ministerstvo Rozhodnutie č. 10/2018, ktorým zrušilo Rozhodnutie č. 14/2010, zastavilo 

poskytnutie ďalšej investičnej pomoci prijímateľovi a nariadilo mu už čerpanú investičnú 

pomoc vo výške 2 340 449,66 eur vrátiť späť do štátneho rozpočtu. Dňa 7. decembra 2018  

ministerstvo uzavrelo  s prijímateľom Dohodu o splátkach, reg. č. 269/2018-2060-4200. 

 

11. Dňa 20. júla 2018 prijímateľ doručil na Krajský súd v Bratislave Správnu žalobu proti 

rozhodnutiu orgánu verejnej správy (ďalej ako „žaloba“) a Žiadosť o priznanie odkladného 

účinku. 

 

12. Ministerstvo vykonalo dňa 5. augusta 2020 na základe Poverenia č. 2/2020-4221 zo dňa 

6. júla 2020 (ďalej ako „Poverenie II.“) opätovnú finančnú kontrolu na mieste u prijímateľa 

(ďalej ako „Finančná kontrola na mieste II.“), pričom bolo zistené, že dlhodobý hmotný 

majetok, ktorý bol predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 61140001 a k tomu 

prislúchajúcej Zmluvy o finančnom leasingu nehnuteľností č. 61140001 a Kúpnej zmluvy 

č. 31130163 a k tomu prislúchajúcej Leasingovej zmluvy č. 31130163 sa nachádza 

v prevádzke prijímateľa umiestnenej na adrese Hlavná 62, Vráble a je využívaný výlučne 

prijímateľom v súlade so schváleným a podporeným investičným zámerom. 

 

13. Predmetný dlhodobý hmotný majetok bol a je evidovaný ako súčasť obchodného majetku 

spoločnosti. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov sa obchodným majetkom rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, 

pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi 

a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie. Prijímateľ o dotknutej budove a strojoch, 

prístrojoch a zariadeniach účtoval ako o dlhodobom hmotnom majetku na účtoch 021 – 

Stavby a 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a jeho hodnotu vykázal 

ako súčasť aktív v príslušných účtovných závierkach. Z uvedeného je možné konštatovať, 

že prijímateľ vo vzťahu k predmetnému dlhodobému majetku vystupoval ako ekonomický 

vlastník. Prijímateľ zároveň kontrolnej skupine, počas výkonu finančnej kontroly na mieste 

II., predložil Potvrdenie o splnení všetkých podmienok súvisiacich s ukončením 

Leasingovej zmluvy č. 31130163 zo dňa 16. januára 2019. Prijímateľ sa tak stal nielen 

ekonomickým, ale už aj právnym vlastníkom strojov, prístrojov a zariadení, ktoré boli 

prefinancované formou (spätného) finančného leasingu dňa 31. decembra 2013.  

 

14. Nakoľko nedošlo zo strany prijímateľa uzatvorením Kúpnej zmluvy č. 61140001 a k tomu 

prislúchajúcej Zmluvy o finančnom leasingu nehnuteľností č. 61140001 a Kúpnej zmluvy 

č. 31130163 a k tomu prislúchajúcej Leasingovej zmluvy č. 31130163 k porušeniu 

§ 15 ods. 1 zákona o investičnej pomoci a rovnako tým nenastali ani skutočnosti explicitne 

uvedené v ust. 6.10 Zmluvy za rok 2012 a ust. 9.10 Zmluvy za rok 2013, nie je možné 

prijímateľovi nariadiť vrátenie poskytnutej dotácie, alebo jej časti, späť do štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky spolu s úrokom a ani dôvod vydať rozhodnutie o zrušení 

rozhodnutia.  

 



 
 

 

15. Zároveň bolo zistené, že v zmysle upravenej Záverečnej hodnotiacej správy za obdobie 

rokov 2010 až 2013 zo dňa 30. júna 2014 doručenej ministerstvu dňa 2. júla 2014 a 

doplnenej dňa 7. júla 2014 (ďalej ako „Záverečná správa“) prijímateľ obstaral, počas 

realizácie investičného zámeru v rokoch 2010 až 2013, stroje, prístroje a zariadenia 

v celkovej sume 4 735 952,69 eur, pričom celkové oprávnené náklady dosiahli hodnotu 

11 483 142,54 eur. Podiel strojov, prístrojov a zariadení na celkových dosiahnutých 

oprávnených nákladoch tak predstavuje hodnotu 41,24 %, čím prijímateľ splnil zákonnú 

podmienku uvedenú v § 4 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 20a ods. 3 zákona o investičnej 

pomoci v znení zákona 56/2009 Z.z.  

 

II. 

 

16. Podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 56/2009 Z.z. 

„Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej 

pomoci, ktoré môžu byť podporené, tvorí dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, 

budov, strojového zariadenia podľa § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, ktorý sa nachádza na území 

Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky a 

personálne prepojených osôb a bude využívaný výhradne prijímateľom v podniku podľa 

investičného zámeru.“. 

  

17. Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 56/2009 Z.z. 

„Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe sú: 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).“. 

 

18. Podľa § 20a ods. 3 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 56/2009 Z.z. „Ak žiadateľ 

predloží investičný zámer ministerstvu do 31. decembra 2010, hodnota uvedená v § 4 ods. 1 

písm. b) sa znižuje na 40 %.“. 

 

19. Podľa § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 231/2011 Z.z. „Prijímateľ 

je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide 

o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, 

čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokoch 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.“. 

 

20. Podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 231/2011 Z.z. „Prijímateľ 

nemôže počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich 

po sebe nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť 

zmeny, ktoré 

a. ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného 

zámeru alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému 

účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo 

b. vyplývajú z predčasného skončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo 

premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu.“. 

 

https://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20090401#f3470167
https://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20090401#f3470194
https://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20090401#f3470246


 
 

 

21. Podľa § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 231/2011 Z.z. 

„Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo 

dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne potvrdí 

prijímateľovi prijatie oznámenia o zmene.“. 

 

22. Podľa § 15b ods. 2 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 231/2011 Z.z. „Ak ide 

o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b) a investičná pomoc 

nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu, ministerstvo alebo 

ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 60 dní 

od doručenia úplných informácií posúdi, či schválená investičná pomoc je v dôsledku 

prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi štátnu pomoc.“. 

 

23. Podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 231/2011 Z.z. vety prvej 

„Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoc schválená, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú 

pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia 

o schválení investičnej pomoci prijímateľovi.“. 

 

24. Podľa § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 102/2014 Z.z. „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, alebo 

b. smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo 

premiestneniu podnikateľskej činnosti do iného okresu.“. 

 

25. Podľa § 15b ods. 3 zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 102/2014 Z.z. „Ak zmena 

podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc 

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

cestovného ruchu, túto skutočnosť písomne oznámi prijímateľovi.“. 

 

26. Podľa § 15b ods. 4 vety prvej zákona o investičnej pomoci v znení zákona č. 102/2014 Z.z. 

„Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná 

pomoc schválená a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej 

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

cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej 

pomoci prijímateľovi.“. 

 

27. Podľa § 15 ods. 1 zákona o investičnej pomoci „Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý 

hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, 

a. v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej 

však do výšky podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 až 4, § 4 ods. 6 písm. a), § 5 písm. a), 

§ 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 až 4, alebo § 7 ods. 5 písm. b), 

https://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20110801#f3470421
https://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20110801#f3470425


 
 

 

b. v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 5 

písm. a), a to počas uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), 

najmenej však počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom 

období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.“. 

 

28. Podľa § 16 ods. 3 vety prvej 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 alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc 

pre oblasť cestovného ruchu, rozhodnutie o schválenú investičnej pomoci zruší 

a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť.“. 

 

29. Podľa § 16 ods. 4 zákona vety prvej zákona o investičnej pomoci „Ak prijímateľ nesplní 

podmienky podľa § 15 ods. 1, je povinný poskytnutú pomoc vrátiť.“. 

 

30. Podľa § 30 ods. 3 zákona č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov „Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2018 sa 

dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2018 a podľa § 6 ods. 6, 8 a 9 tohto 

zákona.“. 

 

31. Podľa § 101 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov „Žalovaný orgán verejnej správy môže podať správnemu súdu návrh 

na uspokojenie žalobcu vydaním nového rozhodnutia, opatrenia alebo vykonaním iného 

úkonu, ak sa tým nezasiahne do práv, právom chránených záujmov alebo povinností tretích 

osôb a správny súd vo veci ešte nerozhodol.“. 

 

32. Podľa § 101 ods. 5 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov „Na vydanie rozhodnutia orgánu verejnej správy, opatrenia orgánu verejnej 

správy alebo iného úkonu orgánu verejnej správy podľa odseku 1 sa primerane použijú 

ustanovenia toho osobitného predpisu, podľa ktorého bolo vydané rozhodnutie orgánu 

verejnej správy, opatrenie orgánu verejnej správy alebo iný úkon orgánu verejnej správy, 

ktorého preskúmania zákonnosti sa žalobca domáhal.“. 

 

33. Podľa § 101 ods. 6 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov „Rozhodnutie, opatrenie alebo iný úkon podľa odseku 1 nadobúda právoplatnosť 

alebo obdobné právne účinky dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o zastavení 

konania podľa odseku 4. Tým istým dňom zanikajú právne účinky napadnutého 

rozhodnutia, opatrenia alebo iného úkonu orgánu verejnej správy.“. 

 

 

III. 

 

34. Rozhodnutím č. 10/2018 ministerstvo zrušilo Rozhodnutie č. 14/2010 podľa § 16 ods. 4 

zákona o investičnej pomoci z dôvodu porušenia podmienky v bode 4 Rozhodnutia 

č. 14/2010. 

 

35. Ustanovenie § 16 ods. 4 zákona o investičnej pomoci určuje povinnosť prijímateľa vrátiť 

pomoc, nie aj právomoc ministerstva vydať rozhodnutie o zrušení (ako v ustanoveniach 

§ 15b ods. 6 a ods. 8 a § 16 ods. 1 a ods. 3 zákona o investičnej pomoci). Tento procesný 

postup bol následne zosúladený v § 25 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z.z. o regionálnej 



 
 

 

investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď v prípade zistenia 

porušenia podmienok prijímateľom ministerstvo vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia 

o poskytnutí investičnej pomoci.   

 

36. Vzhľadom na uvedené je potrebné Rozhodnutie č. 10/2018 zrušiť. 

 

37. V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o  investičnej pomoci  v znení zákona č. 56/2009 Z.z. 

(v znení účinnom v čase podania investičného zámeru, t. j. k 29. aprílu 2010) bolo jednou 

z podmienok na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe 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. Uvedená podmienka bola prechodným ustanovením účinným 

od 1. apríla 2009, v zmysle § 20a ods. 3 zákona o investičnej pomoci v znení zákona 

č. 56/2009 Z.z., znížená, pričom platilo, že ak žiadateľ predložil investičný zámer 

ministerstvu do 31. decembra 2010, sa hodnota uvedená v § 4 ods. 1 písm. b) zákona 

o investičnej pomoci znížila na 40 %.  

 

38. Keďže prijímateľ doručil ministerstvu investičný zámer pred 31. decembrom 2010, bol 

povinný obstarať nové výrobné a technologické zariadenia minimálne v hodnote 40 % 

z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.  

 

39. Taktiež bolo zistené, že uzatvorením uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 61140001 a k tomu 

prislúchajúcej Zmluvy o finančnom leasingu nehnuteľností č. 61140001 a Kúpnej zmluvy 

č. 31130163 a k tomu prislúchajúcej Leasingovej zmluvy č. 31130163 nedošlo k porušeniu 

§ 15 ods. 1 zákona o investičnej pomoci a rovnako tým nenastali ani skutočnosti explicitne 

uvedené v ust. 6.10 Zmluvy za rok 2012 a ust. 9.10 Zmluvy za rok 2013. 

 

40. V rámci prebiehajúceho súdneho konania o preskúmanie zákonnosti Rozhodnutia 

č. 10/2018 ministerstvo pristúpilo aj k opätovnému posúdeniu Oznámenia I. a dospelo 

k záveru, že toto nemá charakter oznámenia o zmene podľa § 15 ods. 8 zákona č. 561/2007 

Z.z. v znení zákona č. 231/2011 Z.z., ministerstvo preto malo túto skutočnosť len oznámiť 

prijímateľovi a nie podľa ustanovenia § 15b ods. 3 vydať Rozhodnutie č. 7/2012.  

 

41. Z tohto dôvodu je preto potrebné zrušiť Rozhodnutie č. 7/2012, ako aj následne vydané 

Rozhodnutie č. 4/2015, keďže na základe Oznámenia II. neboli ministerstvom posudzované 

všetky skutočnosti uvádzané prijímateľom (v časti podmienky č. 4 Rozhodnutia č. 14/2010) 

a zmeniť Rozhodnutie č. 14/2010 v zmysle jednotlivých zmien oznámených prijímateľom. 

 

 

IV. 

42. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Poučenie: 

43. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad. 

 

44. 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. 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Sulík2 

minister 
 

                                                           
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 


