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ROZHODNUTIE č. 11/2018 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy 

oprávnený podľa § 25 ods. 1 písm. a) 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 žiadosti spoločnosti EKOLTECH spol. s r.o., so sídlom 

Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO 34 127 887, 

 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 28/2015 zo dňa  

17. septembra 2015, ktorým bolo pre spoločnosť EKOLTECH spol. s r.o., so sídlom 

Čajkovského 8, 984 01  Lučenec, IČO 34 127 887, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5993/S schválené poskytnutie 

investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie podniku a modernizácia 

výroby nábytku v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti“ v lokalite Fiľakovo, okres 

Lučenec  vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 1 479 127,- eur, 

 

sa v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

r u š í. 

 

Odôvodnenie: 

I. 

1. Spoločnosť EKOLTECH spol. s r.o., so sídlom Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO 

34 127 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: 

Sro, vložka č.: 5993/S (ďalej len „prijímateľ“) podala 7. mája 2014 na Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) v súlade s § 9 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“) investičný 

zámer: „Rozšírenie podniku a modernizácia výroby nábytku v regióne s vysokou 

mierou nezamestnanosti“ v lokalite Fiľakovo, okres Lučenec (ďalej len „investičný 

zámer“). Prijímateľ uviedol v investičnom zámere plánovanú výšku oprávnených 

nákladov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v minimálnej výške  

4 080 000,- eur a plánovaných 97 nových pracovných miest. 

 

2. Prijímateľ podal na Ministerstvo žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru dňa 9. februára 2015. 



 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 9. septembra 2015 uznesením č. 509/2015 

(ďalej len „uznesenie vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa vo forme 

úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 1 479 127,- eur.  

 

4. Na základe uznesenia vlády a v súlade s § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci 

Ministerstvo dňa 17. septembra 2015 vydalo Rozhodnutie č. 28/2015 o schválení 

investičnej pomoci (ďalej len „Rozhodnutie č. 28/2015“) pre prijímateľa na realizáciu 

investičného zámeru. 

 

5. Listom doručeným na Ministerstvo dňa 19. apríla 2018 (ďalej len „žiadosť“) prijímateľ 

v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci požiadal 

Ministerstvo o zrušenie Rozhodnutia č. 28/2015 z dôvodu kvalitatívnej zmeny projektu 

a s tým spojeným rizikom nenaplnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc 

prijímateľovi schválená. V predmetnej žiadosti prijímateľ vyhlásil, že schválenú 

investičnú pomoc nezačal čerpať. 

 

6. Listom č. 100912549/2018 zo dňa 14. mája 2018 Daňový úrad pre vybrané daňové 

subjekty, ako príslušný správca dane, potvrdil, že prijímateľ si za zdaňovacie obdobie 

rokov 2015 - 2017 neuplatnil úľavu na dani z príjmu, t. j. prijímateľ si nezačal 

uplatňovať schválenú úľavu na dani z príjmu.  

 

7. V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci: „Ministerstvo 

hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, 

ak prijímateľ 

a) požiadal o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pred začatím 

čerpania investičnej pomoci,“  

 

II. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Ministerstvo podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona 

o regionálnej 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. EKOLTECH spol. s r.o., Čajkovského 8, 984 01  Lučenec 

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

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

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

5. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 821 67 Bratislava 

6. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií 2x 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva 2x 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 


