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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 

 

 Bratislava  10. decembra 2015 

 Číslo: 29615/2015-1000-59946 

 

 

ROZHODNUTIE  č. 44/2015 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 15b ods. 4 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 BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Parková 1414, 

924 01  Galanta, IČO 36 266 957, zo dňa 29. novembra 2015, 

 

 

r o z h o d l o : 
 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2013 z 12. júna 2013, 

ktorým bolo pre spoločnosť BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Parková 1414,  

924 01  Galanta, IČO 36 266 957, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel: Sro, vložka č.: 15598/T, schválené poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie technologického vybavenia a vytvorenie nových pracovných 

miest v BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.“ v Galante vo forme úľavy na dani z príjmu podľa  

§ 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške  

3 588 000 Eur, 

 

sa podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci 

 

m e n í 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti nasledovne: „o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť 

BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Parková 1414, 924 01  Galanta, IČO 

36 266 957, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, 

vložka č.: 15598/T, schválené poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie technologického vybavenia a vytvorenie nových 

pracovných miest v BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.“ v Galante vo forme úľavy na 

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

nominálnej výške 3 049 800 Eur.“ 

2. Podmienka č. 3 znie: „Prijímateľ zrealizuje investičný zámer vo všetkých podstatných 

ohľadoch v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v podkladoch do troch rokov od vydania 

rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Celkové oprávnené náklady, ktoré budú 

vynaložené v súvislosti s investičným zámerom, dosiahnu minimálnu výšku  

12 199 200 Eur. Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného 

majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú obstarávacie ceny budov, strojového  

a technologického zariadenia a nepatentových technických poznatkov.“ 

3. Podmienka č. 9 znie: „Prijímateľ vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom 

najmenej 130 nových pracovných miest do 11. júna 2016.“ 
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Ostatné podmienky Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 6/2013 

z 12. júna 2013 zostávajú nezmenené. 

 

Odôvodnenie: 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 284/2013 z 5. júna 2013 (ďalej len „uznesenie 

vlády“) schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre BROVEDANI SLOVAKIA, 

s.r.o., so sídlom Parková 1414, 924 01  Galanta, IČO 36 266 957, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15598/T (ďalej len „BROVEDANI 

SLOVAKIA, s.r.o.“). 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 3 

zákona o investičnej pomoci vydalo na základe uznesenia vlády 12. júna 2013 Rozhodnutie  

č. 6/2013, ktorým bola schválená investičná pomoc pre BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. vo 

forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 3 588 000 Eur (ďalej len 

„rozhodnutie“). 

 

BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci  

29. októbra 2015 oznámila zmeny v realizácii investičného zámeru. Oznámené zmeny sa 

týkali zmeny  

 podmienky č. 3 a to k zníženiu plánovanej výšky oprávnených nákladov o 15 % 

a zmeny štruktúry oprávnených nákladov, 

 podmienky č. 9 posunutia termínu na vytvorenie a obsadenie nových pracovných 

miest do 11. júna 2016. 

 

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

č. 08016/2015-3200-53665 z 9. novembra 2015 písomne potvrdilo BROVEDANI 

SLOVAKIA, s.r.o. prijatie oznámenia o zmene. 

 

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.“ 

 

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

alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo 

na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.“  

 

Podľa § 15 ods. 9 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  

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 o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je 

vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc 
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pre oblasť cestovného ruchu, 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.“ 

Podľa § 15 ods. 5 zákona o investičnej pomoci: „Pracovné miesta vytvorené v priamej 

súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení 

investičného zámeru.“ 

 

Podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci: „Ak zmena podľa prijatého oznámenia má 

vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, na intenzitu investičnej 

pomoci, výšku investičnej pomoci alebo na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové 

pracovné miesto 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. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej 

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

cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.“ 

 

Pri hodnotení prijímateľom investičnej pomoci oznámenej zmeny ministerstvo skúmalo, či sú 

oznámené zmeny v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej 

pomoci, a to najmä či nejde o zmenu podľa § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci, 

pričom dospelo k záveru, že oznámená zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi 

poskytovanie investičnej pomoci. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 15b ods. 4 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazil Hudák 
minister 
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Rozhodnutie sa doručí: 

1. BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., Parková 1414, 924 01 Galanta  

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

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

4. Daňový úrad Trnava, pobočka Galanta, Hodská 390/4, 924 01 Galanta 

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor právnych služieb 2x 

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselného rozvoja  

a investícií 3x 

7. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor kontroly a vládneho auditu 

 

 


