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ROZHODNUTIE  č.  14/2015 

 

 

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 Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 1797/62, 952 01 

Vráble, IČO: 34 139 303,  

 

r o z h o d l o: 

 

podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 14/2010 z 29. júna 2010, ktorým bola pre spoločnosť Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 

1797/62, 952 01 Vráble, IČO: 34 139 303, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sro, vložka č.: 2220/N, schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru 

„Rozšírenie existujúceho podniku na výrobu montovaných elektronických dosiek“ v lokalite Vráble, 

okres Nitra, že   

 

mení 

 

Rozhodnutie č. 14/2010 z 29. júna 2010, v znení Rozhodnutia č. 7/2012 zo 16. júla 2012, 

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 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 Eur, 

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

v maximálnej výške 1 993 250 Eur,“. 

 

2. v časti Podmienka č. 2 nasledovne: „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 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. v časti Podmienka č. 10 nasledovne: „Celková hodnota poskytnutej regionálnej investičnej 

pomoci na realizáciu investičného zámeru neprekročí nominálnu hodnotu 3 268 250 

Eur.“ 
 

4. v časti Podmienka č. 12 nasledovne: „Prijímateľ obsadí v priamej súvislosti  

s investičným zámerom minimálne 100 nových pracovných miest do 31. decembra 

2016.“ 
 

 

Ostatné časti Rozhodnutia č. 14/2010 z 29. júna 2010, v znení Rozhodnutia č. 7/2012  

zo 16. júla 2012, zostávajú v pôvodnom znení. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

 

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením číslo 378/2010 z 9. júna 2010 (ďalej len “uznesenie 

vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 1797/62, 952 

01 Vráble, IČO: 34 139 303, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, 

vložka č.: 2220/N (ďalej len „Semecs“). 

 

Na základe uznesenia vlády SR vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) podľa § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci, v súlade s § 46 a 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Rozhodnutie č. 14/2010 (ďalej len 

„Rozhodnutie“), pre spoločnosť Semecs a na základe ktorého bola schválená investičná pomoc 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 a úľavy na dani z príjmu právnických osôb podľa § 2 

ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci  

v maximálnej výške 2 345 000 Eur. 

 

Na základe žiadosti spoločnosti Semecs z 22. decembra 2011 vydalo ministerstvo 16. júla 2012 

Rozhodnutie č. 7/2012, ktorým zmenilo podmienku č. 4 takto: „Prijímateľ do konca roku 2013 

obstará výrobné a technologické zariadenia najmenej v sume 8 100 000 Eur, ktoré musia byť nové.“ 

 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci spoločnosť Semecs oznámila  

23. júna 2014 zmenu investičného zámeru „Rozšírenie existujúceho podniku na výrobu montovaných 

elektronických dosiek“ v lokalite Vráble, okres Nitra, ktorá spočívala v znížení sumy celkových 

oprávnených nákladov o 15 % oproti pôvodným plánovaným celkovým oprávneným nákladom, v 

zahrnutí nákladov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku do celkových oprávnených 

nákladov a v predĺžení termínu na vytvorenie nových pracovných miest  

do 31. decembra 2016.  

 

Spoločnosť Semecs svoje oznámenie o zmenách v investičnom projekte doplnila dňa  

10. februára 2015. 

  

Ministerstvo v zmysle § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci listom č. 28175/2014-3200-50609 z 

13. novembra 2014 písomne potvrdilo spoločnosti Semecs prijatie oznámenia o zmene. 

 

Podľa § 20c ods. 2 zákona o investičnej pomoci „Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo 

rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2013 ministerstvo na základe 

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

 



 

V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona o investičnej pomoci oprávnené náklady tvoria dlhodobý 

hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa 

nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok, a dlhodobý 

nehmotný majetok, ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových 

práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že 

bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených 

osôb.  

 

Podľa článku 14 bod 4. Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len 

„GBER“) oprávnenými nákladmi sú investičné náklady na hmotné a nehmotné aktíva, pričom podľa 

článku 2 bodu 29. GBER hmotnými aktívami sú aktíva pozostávajúce z pozemkov, budov  

a závodov, strojov a zariadení a nehmotnými aktívami sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú 

podobu, ako napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo. 

 

Rovnako v zmysle článku 1.2. bodu 20. písm. e) Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 

2014 – 2020 (2013/C 209/01) oprávnenými nákladmi sú na účely investičnej pomoci hmotné  

a nehmotné aktíva súvisiace s počiatočnými investíciami alebo mzdovými nákladmi, pričom 

hmotnými aktívami sú aktíva, ako napríklad pozemky, budovy, stroje a zariadenia a nehmotnými 

aktívami sú aktíva získané technologickým transferom napríklad patentových práv, licencií,  

know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov. 

 

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 čl. 2 bodu 62. Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy „pracovné 

miesta vytvorené priamo v súvislosti s investičným projektom sú pracovné miesta súvisiace  

s činnosťou, ktorej sa týka investícia, vrátane pracovných miest vytvorených v dôsledku nárastu 

miery využívania kapacít vytvorených investíciou“. 

 

Podľa § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť 

ministerstvu 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 § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci prijímateľ nie je oprávnený 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 %. 

 

Podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok, na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc, a to v rozsahu 

zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4 

ods. 1 písm. a). 

 

Podľa § 18 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu obce alebo z rozpočtu štátneho účelového fondu, považuje sa nedodržanie 



podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa 

osobitného predpisu. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedené právne predpisy umožňujú zníženie celkovej výšky 

oprávnených nákladov, zahrnutie dlhodobého nehmotného majetku do oprávnených nákladov 

a umožňujú posun obsadenia pracovných miest až do troch rokov po skončení investície, ministerstvo 

po zhodnotení všetkých relevantných skutkových okolností oznámenú zmenu týkajúcu sa zníženia 

celkovej výšky oprávnených nákladov, zahrnutia dlhodobého nehmotného majetku do oprávnených 

nákladov a posunu tvorby (obsadenia) pracovných miest do 31. decembra 2016 považuje za zmenu, 

ktorá má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená a je v súlade s právnymi 

predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci.  

  

Podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci „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. 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.“. 

 

Počas konania o zmene rozhodnutia vyšla najavo skutočnosť, že spoločnosť Semecs previedla 

vlastnícke právo k dlhodobému hmotnému majetku na lízingovú spoločnosť, ktorá spätne spoločnosti 

Semecs formou finančného lízingu prenajala prevedený majetok. V zmysle článku 14 bod. 6 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, náklady spojené s lízingom hmotných aktív 

možno zohľadniť tak, že v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej päť rokov 

po očakávanom dátume ukončenia investičného projektu. Vzhľadom na to, že uvedená skutočnosť 

presahuje rámec konania o zmene rozhodnutia, vymedzený oznámením zo dňa 23. júna 2014 o zmene 

investičného zámeru, bude ministerstvo i naďalej skúmať tento prevod a podmienky, za ktorých 

k prevodu došlo, v samostatnom konaní. 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo 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 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1.   Semecs, s.r.o., so sídlom Hlavná 1797/62, 952 01 Vráble 

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



3.   Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová a colná, Mierová č. 23 815 11 Bratislava 1 

4.   Daňový úrad Nitra, Damborského 5 , 949 01 Nitra 

5.   Ministerstvo hospodárstva SR, odbor právnych služieb  

6.   Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselného rozvoja a investícií, 2x 

7.   Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a vládneho auditu 

8.   Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

 

 

 


