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ROZHODNUTIE č. 24/2018 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený podľa 

§ 23 ods. 5 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“),  

na základe oznámenia spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 

1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557 zo dňa 18. apríla 2018, 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2013 zo dňa 6. júna 2013, ktorým 

bola schválená investičná pomoc pre spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o.,  

so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17315/R (ďalej len „prijímateľ investičnej pomoci“) 

v znení rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 31/2016 zo dňa 7. decembra 

2016, na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie závodu na výrobu radiálnych pneumatík pre 

osobné motorové vozidlá“ v lokalite Púchov, okres Púchov v maximálnej nominálnej výške                

8 408 751,- eur vo forme 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 neskorších predpisov sa 

v zmysle § 23 ods. 5 v spojení s § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

m e n í 

nasledovne: 

I. Výroková časť znie: „o schválení investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber s.r.o., 

so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17315/R (ďalej ako „prijímateľ 

investičnej pomoci“) na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie závodu  

na výrobu radiálnych pneumatík pre osobné motorové vozidlá“ v lokalite Púchov, okres 

Púchov (ďalej len „investičný zámer“) v maximálnej nominálnej výške 8 041 288,58 eur  

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

II. Bod č. 3 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 

239 000 000,- eur. Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného 

majetku sú obstarávacie ceny budov, strojov, prístrojov a zariadení“. 

III. Bod č. 6 znie: „Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného 

zámeru formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb neprekročí v nominálnej výške 

8 041 288,58 eur“. 



IV. Vkladá sa nový bod č. 14, ktorý znie: „Na účely vrátenia sumy zodpovedajúcej pomernej 

časti poskytnutej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmu v celkovej výške 

367 462,42 eur, je prijímateľ investičnej pomoci povinný, v zmysle § 30a ods. 8 zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podať dodatočné daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom úľavu na dani z príjmu uplatnil, a to do konca 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné 

daňové priznanie; v rovnakej lehote je daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani z príjmu, 

a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná.  

 

Ostatné podmienky Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2013 zo dňa 

6. júna 2013 v znení rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 31/2016 zo dňa 

7. decembra 2016 zostávajú nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

I. 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 do 31. marca 2018, ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 

2018. 

II. V zmysle § 23 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci prijímateľ je v období 

realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku,                 

v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a počas troch rokov, 

ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej 

pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu bezodkladne 

písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru, 

na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná 

pomoc poskytnutá. 

III. Podľa § 23 ods. 5 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého 

oznámenia má vplyv na povinnosti prijímateľa alebo na podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoci poskytnutá, a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi 

poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia 

o schválení investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľovi investičnej 

pomoci.  

IV. Prijímateľ podal dňa 18. apríla 2018 oznámenie o zmenách v investičnom zámere, 

predmetom ktorého bola zmena spočívajúca v navrhovanom znížení oprávnených 

nákladov investičného zámeru z 249 932 000,- eur na 239 000 000,- eur (zníženie                     

o 4,37 %) a zmena týkajúca sa zvýšenia počtu nových pracovných miest vytvorených 

v priamej súvislosti s investičným zámerom o 148 nových pracovných miest.  

V. Podľa § 22 ods. 19 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci nie je prijímateľ 

oprávnený počas realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich 

rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký 

podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik            

a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, uskutočniť 

zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru, alebo podmienky, za ktorých bola 

investičná pomoc poskytnutá, a to najmä vynaloženie oprávnených nákladov v hodnote 

nižšej ako 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej 

pomoci. 



VI. Zníženie oprávnených nákladov investičného zámeru o 4,37 % zo sumy 249 932 000,- eur 

na 239 000 000,- eur prestavuje zmenu, ktorá má vplyv na povinnosti prijímateľa a na 

podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá a je v súlade s právnymi 

predpismi. V dôsledku zníženia sumy vynaložených oprávnených nákladov dochádza 

alikvotne aj k zníženiu výšky investičnej pomoci zo sumy 8 408 751,- eur na sumu 

8 041 288,58 eur. 

VII. Rozhodnutím ministerstva č. 31/2016 zo dňa 7. decembra 2016 síce došlo k zmene výšky 

pomoci v dôsledku znižovania počtu vytváraných nových pracovných miest, avšak 

zákonné obmedzenie maximálneho počtu zmien konkrétnej podmienky rozhodnutia nie je 

možné vzťahovať na predloženú situáciu. Úmyslom zákonodarcu bolo obmedziť len také 

zmeny podmienok rozhodnutia, ktoré sú ministerstvu oznámené a ktoré je prijímateľ 

investičnej pomoci povinný plniť. Je nevyhnutné rozlišovať situácie, kedy je prijímateľ     

ex lege alebo na základe rozhodnutia ministerstva k niečomu zaviazaný od situácie, kedy 

nie je v nadväznosti na zmenu určitého parametra investičného zámeru determinované 

plnenie podmienok rozhodnutia ministerstva alebo podmienok vyplývajúcich z právneho 

predpisu. Právna úprava na úseku poskytovania investičnej pomoci vo všeobecnosti chápe 

výšku pomoci ako obligatórnu náležitosť rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, resp. 

rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ale nepovažuje ju za jeho podmienku. 

Podmienky je potrebné vnímať ako súčasť konečného rozhodnutia ministerstva 

o schválení, resp. poskytnutí investičnej pomoci, pri neplnení ktorých nasleduje sankcia. 

VIII. Prijímateľ požadoval v rámci oznámenia o navrhovaných zmenách aj posúdenie zvýšenia 

počtu nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou 

investičného zámeru. Zmena je v súlade s platnými právnymi predpismi, vzhľadom na to, 

že prijímateľ dodrží minimálny počet pracovných miest stanovený v Rozhodnutí                    

č. 31/2016 zo dňa 7. decembra 2016. Zmena nemá vplyv na povinnosti prijímateľa a na 

podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Vzhľadom na uvedené, nie je 

zmena rozhodnutia v tomto bode potrebná.  

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

vo výrokovej časti 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 

 



 


