
 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 

 

      Bratislava 19.  septembra 2016 

      Číslo: 26309/2016-4200-51846 

 

 

ROZHODNUTIE  č. 25/2016 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy 

oprávnený podľa § 15b ods. 6 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom od 1. mája 2014  

do 31. marca 2015 (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“), na základe oznámenia spoločnosti 

PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Michalská 2390/22, 060 01 Kežmarok, IČO  

31 670 521, 

 

 

r o z h o d l o: 
 

I. Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 16/2011 zo 6. decembra 

2011, ktorým bola schválená investičná pomoc pre spoločnosť PLASTIFLEX Slovakia,  

spol. s r.o., so sídlom Michalská 2390/22, 060 01 Kežmarok , IČO 31 670 521, zapísanú  

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 1029/P, na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie existujúcej výroby plastových výliskov“, v lokalite 

Kežmarok, okres Kežmarok, v maximálnej nominálnej výške 1 660 000,- eur, z toho vo 

forme:  

 dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona 

o investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 800 000,- eur a 

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

v maximálnej nominálnej výške 860 000,- eur, 

 

podľa § 15b ods. 6 zákona o investičnej pomoci 

 

r u š í. 

 

II. PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. je povinná v zmysle § 15b ods. 6 zákona o investičnej 

pomoci, 

 

v r á t i ť 

 

a) poskytnutú investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci vo výške celkom 362 421,57 eur, 

poskytnutú 

 dňa 7. novembra 2012 vo výške 127 590,44 eur 

(slovom: stodvadsaťsedemtisícpäťstodeväťdesiat eur a štyridsaťštyri centov)  

 dňa 15. novembra 2013 vo výške 234 831,13 eur 

(slovom: dvestotridsaťštyritisícosemstotridsaťjeden eur a trinásť centov),  

 

 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 zo sumy 127 590,44 eur vypočítaný za obdobie  

od 7. novembra 2012 do dňa vrátenia a zo sumy 234 831,13 eur za obdobie od 15. novembra 

2013 do dňa vrátenia, 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, ktoré bolo 

kodifikované nariadením Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 a prípadne sankciu vyplývajúcu 

z porušenia finančnej disciplíny podľa zákona č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

b) Na účely vrátenia sumy zodpovedajúcej poskytnutej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani 

z príjmu vo výške celkom 440 689,95 eur, v jednotlivých tranžách v roku 2013 vo výške 

206 015,25 eur a v roku 2014 vo výške 234 674,70 eur, je PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. 

v súlade s § 30a ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

povinná podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu  

na dani z príjmu uplatnila, a to do konca tretieho kalendárneho 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. Súčasne týmto zaniká nárok na úľavu na dani z príjmu podľa § 2  

ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci.  

 

Odôvodnenie: 

 

I. 

 

1. Spoločnosť PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Michalská 2390/22, 060 01 

Kežmarok, IČO 31 670 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,         

oddiel: Sro, vložka č.: 1029/P (ďalej len „prijímateľ investičnej pomoci“) podala 5. mája 2010 

na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) investičný zámer 

na „Rozšírenie existujúcej výroby plastových výliskov“ (ďalej len „investičný zámer“).  

2. Písomné potvrdenie o tom, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej 

pomoci podľa § 11 ods. 1 zákona o investičnej pomoci vydalo ministerstvo 18. mája 2011. 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila 23. novembra 2011 uznesením číslo 735/2011 (ďalej len 

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

dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 800 000,- eur  

a úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 860 000,- eur.  

4. Dňa 6. decembra 2011 vydalo ministerstvo na základe uznesenia vlády a podľa § 13  

ods. 3 zákona o investičnej pomoci Rozhodnutie č. 16/2011 o poskytnutí investičnej pomoci 

(ďalej len „rozhodnutie“) pre prijímateľa investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru. 

5. Ministerstvo dňa 7. novembra 2012 na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov    

zo štátneho rozpočtu SR v roku 2012, reg. číslo: 274/2012-4220-3100, vyplatilo prijímateľovi 

investičnej pomoci pomernú časť dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v celkovej 

výške 127 590,44 eur.  

6. Ministerstvo dňa 15. novembra 2013 na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu SR v roku 2013, reg. číslo: 305/2013-2050-1100, vyplatilo prijímateľovi 

investičnej pomoci pomernú časť dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v celkovej 

výške 234 831,13 eur.  

7. Prijímateľ čerpal časť dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v sume 362 421,57 eur  

zo schválenej dotácie v sume 800 000,- eur.  



8. Prijímateľ ku dňu vydania tohto rozhodnutia čerpal investičnú pomoc vo forme úľavy na dani 

z príjmu vo výške 440 689,95 eur, a to v roku 2013 vo výške 206 015,25 eur a v roku 2014  

vo výške 234 674,70 eur. 

9. Prijímateľ investičnej pomoci podal 3. októbra 2014 na ministerstvo žiadosť o zrušenie 

investičnej pomoci. V uvedenej žiadosti spoločnosť informuje ministerstvo, že nie je schopná 

splniť zákonom stanovený termín ukončenia obstarania dlhodobého hmotného majetku do troch 

rokov od vydania rozhodnutia v súlade s 15 ods. 4  zákona o investičnej pomoci účinným v čase 

poskytnutia pomoci. 

10. Ministerstvo listom č. 10400/2015-3200-8208 zo dňa 17. februára 2015 požiadalo o doplnenie 

podania zo dňa 30. septembra 2014 doručeného ministerstvu dňa 3. októbra 2014. 

11. Prijímateľ investičnej pomoci doručil ministerstvu dňa 18. marca 2015 oznámenie o zmenách  

v realizácii investičného zámeru „Rozšírenie existujúcej výroby plastových výliskov“ v súlade      

s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci, spočívajúce v znížení celkových vynaložených 

oprávnených nákladov, ktoré mali byť vynaložené v súvislosti s realizáciou investičného 

zámeru do konca roka 2014, zo sumy 3 320 000,- eur na sumu 1 930 193,- eur reálne 

vynaložených oprávnených nákladov, ako aj v znížení nákladov na obstaranie strojov, prístrojov 

a zariadení, ktoré dosiahli výšku 742 037,- eur namiesto schválených nákladov vo výške 

1 350 000,- eur. 

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

č. 11256/2015-3200-15209 z 24. marca 2015, písomne potvrdilo spoločnosti PLASTIFLEX 

Slovakia, spol. s r.o. prijatie oznámenia o zmene. 

 

II. 

13. Podľa ustanovenia § 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.“ 

14. Podľa § 20e ods. 2 zákona o investičnej pomoci: „Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci 

alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2014 ministerstvo na 

základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.“ 

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, 

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.“ 

16. Pri hodnotení prijímateľom investičnej pomoci oznámenej zmeny ministerstvo dospelo  

k záveru, že oznámená zmena nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie 

investičnej pomoci, konkrétne s  § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci. 

17. Podľa § 15b ods. 6 zákona o investičnej pomoci: „Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je  

v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20160101#paragraf-15.odsek-8


alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá 

rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný 

poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc 

nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu. Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení 

rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa 

pred skončením investičného zámeru.“ 

18. Podľa § 30a ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších  

predpisov: „Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným 

predpisom
 
alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3, okrem podmienky 

uvedenej v odseku 3 písm. a) a b), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je 

povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na 

dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca tretieho 

kalendárneho 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  

a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, splatná. Daň ani rozdiel dane nemožno 

vyrubiť po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové 

priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa táto úľava na dani uplatnila.“ 

19. V súlade s prílohou č. 1 zmluvy 2012 a prílohou č. 1 zmluvy 2013 odkazujúc na článok 14 

Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na 

uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, pomoc musí byť vrátená spolu s úrokmi. Pomoc sa má 

vymáhať vrátane úroku od dátumu, od ktorého mal príjemca poskytnutú pomoc k dispozícii, až 

do dátumu jej skutočného vrátenia. Úroky sa vypočítajú v súlade s článkami 9 až 11 kapitoly 

V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z  21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady 

(ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, 

ktoré bolo kodifikované nariadením Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015. Neodvedenie 

poskytnutej pomoci vrátane úrokov v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu je považované 

za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č.  523/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

III. 

20. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 15b ods. 6 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 § 177 a nasl. zákona  

č. 162/2015 Z. z.  Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Žiga 

minister 

 

 



Rozhodnutie sa doručí: 

1. PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., Michalská 2390/22, 060 01 Kežmarok 

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 Prešov, pobočka Kežmarok, Huncovská 1, 060 26 Kežmarok 

5. Protimonopolný úrad SR, Drieňová 24, 826 03 Bratislava 

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

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor  investícií 3x 

8. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a auditu 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

 

 


