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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 

 

 

      Bratislava  26. augusta 2015 

      Číslo:  23137/2015-1000-39867 

 

 

 

ROZHODNUTIE  č. 22/2015 

 

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 Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., so sídlom 

Mikušovská cesta 5363,  984 01 Lučenec, IČO 47 237 520 

        

r o z h o d l o:  
 

tak, že Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2013  

z 2. septembra 2013, ktorým bola pre Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., so sídlom 

Mikušovská cesta 5363,  984 01 Lučenec, IČO 47 237 520, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 21569/S, schválená investičná pomoc na 

realizáciu investičného zámeru „Spoločný podnik na výrobu kovových častí pre opierky hlavy  

v Lučenci“ v maximálnej nominálnej výške 4 100 000 Eur, z toho vo forme: 

 

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

o investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 240 000 Eur, 

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

pomoci v maximálnej nominálnej výške 3 860 000 Eur, 

 

podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci 

 

m e n í 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti nasledovne: „o schválení investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec 

Technologies, s.r.o., so sídlom Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec, IČO 47 237 520, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka  

č. 21569/S (ďalej len „JCIT“) na realizáciu investičného zámeru „Spoločný podnik na výrobu 

kovových častí pre opierky hlavy v Lučenci“ (ďalej len „investičný zámer“) v maximálnej 

nominálnej výške 3 485 000 Eur podľa § 2 ods. 1 zákona o investičnej pomoci, z toho vo forme:  

 

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

o investičnej pomoci v maximálnej nominálnej výške 204 000 Eur,   

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

nominálnej výške 3 281 000 Eur“. 
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2. Podmienka č. 3 znie: „Prijímateľ investičnej pomoci zrealizuje investičný zámer vo všetkých 

podstatných ohľadoch v súlade s parametrami, 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 v nominálnej 

hodnote 6 970 000 Eur. Oprávnenými nákladmi na účely obstarania dlhodobého hmotného 

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

3. Podmienka č. 4 znie: „Prijímateľ investičnej pomoci do troch rokov od vydania rozhodnutia 

vynaloží minimálne 3 700 000 Eur na nákup strojov, prístrojov a zariadení, ktoré musia byť 

nové“. 

4. Podmienka č. 8 znie: „Prijímateľ vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom minimálne 

113 nových pracovných miest do troch rokov po skončení investičného zámeru. Z celkového 

počtu novovytvorených pracovných miest 27 zamestnancov bude mať vysokoškolské vzdelanie, 

54 zamestnancov bude s úplným stredoškolským vzdelaním a 32 zamestnancov bude mať 

základné vzdelanie“. 

5. Podmienka č. 10 znie: „Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru neprekročí nominálnu hodnotu 3 485 000 Eur, z toho vo forme dotácie na 

obstaraný dlhodobý majetok 204 000 Eur a vo forme úľavy na dani z príjmu 3 281 000 Eur“.  

 

Ostatné podmienky Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2013  

z 2. septembra 2013 zostávajú nezmenené. 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 506 z 28. augusta 2013 (ďalej len „uznesenie vlády“) 

schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Johnson Controls Innotec Technologies, 

s.r.o., so sídlom Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec, IČO 47 237 520, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 21569/S (ďalej len „JCIT“). 

 

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

zákona o investičnej pomoci vydalo na základe uznesenia vlády 2. septembra 2013 Rozhodnutie  

č. 26/2013 pre JCIT, ktorým bola schválená investičná pomoc (ďalej len „rozhodnutie“) vo forme 

dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 240 000 Eur a vo 

forme úľavy na dani z príjmu právnických osôb v maximálnej nominálnej výške 3 860 000 Eur. 

 

JCIT v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci 7. apríla 2015 oznámila zmeny v realizácii 

investičného zámeru a toto oznámenie doplnila 11. mája 2015. 

 

Oznámené zmeny sa týkali: 
 

1. Zmeny podmienky č. 3 rozhodnutia, a to konkrétne zníženie celkovej výšky oprávnených 

investičných nákladov o 15 % z pôvodných 8 200 000 Eur na 6 970 000 Eur, 

2. Zmeny podmienky č. 4 rozhodnutia, a to konkrétne zníženie celkovej výšky investície na 

obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré musia byť nové, z pôvodných 4 100 000 Eur, 

na 3 700 000 Eur a predĺženie lehoty ich obstarania do troch rokov od vydania rozhodnutia, 

3. Zmeny podmienky č. 8 rozhodnutia, a to konkrétne predĺženie lehoty na vytvorenie  

nových pracovných miest do troch rokov po skončení investičného zámeru a zníženie počtu 

nových pracovných miest o 10 % zo 125 na 113.  
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Ministerstvo podľa ustanovenia § 15b ods. 1 zákona o investičnej pomoci listom 

č. 06221/2015-3200-25287 z 29. mája 2015 písomne potvrdilo JCIT prijatie oznámenia o zmene. 

 

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 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 o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, 

ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc 

pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, 

alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej 

súťaže. 

 

Ad 1 Zmena podmienky č. 3 rozhodnutia 

Oznámená zmena týkajúca sa zníženia celkovej výšky oprávnených investičných nákladov 

vynaložených v súvislosti s investičným zámerom z pôvodných 8 200 000 Eur na 6 970 000 Eur, je 

v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, nakoľko sa v danom 

prípade nejedná o zníženie plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %. 

 

Ad 2 Zmena podmienky č. 4 rozhodnutia 

Podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o investičnej pomoci: „obstaranie nových výrobných  

a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 40 %  

z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku 

podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b“. 

 

Oznámená zmena týkajúca sa zníženia minimálnej výšky oprávnených investičných nákladov 

vynaložených na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré musia byť nové, z pôvodných 

4 100 000 Eur na 3 700 000 Eur je v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona o investičnej pomoci. 

 

Podľa § 15 ods. 4 zákona o investičnej pomoci: „Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 

ods. 1 až 3 a ods. 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 4 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia  

o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a“. 

 

Ad 3 Zmena podmienky č. 8 rozhodnutia 
 
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“. 

 

Oznámená zmena týkajúca sa predĺženia lehoty na vytvorenie nových pracovných miest do troch 

rokov po skončení investičného zámeru a úpravy počtu nových pracovných miest o 10 % zo 125 na 

113 je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, nakoľko sa 

v danom prípade nejedná o vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 % 

a zmena je zároveň v súlade s § 15 ods. 5 zákona o investičnej pomoci. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-4.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-4.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-4.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-7.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/20150401#paragraf-13a
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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“. 

 

Na základe oznámených zmien v realizácii investičného zámeru podanej JCIT ministerstvo 

posúdilo, či nejde o zmeny podľa ustanovenia § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b) zákona  

o investičnej pomoci, ako aj či oznámené zmeny sú v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi 

poskytovanie investičnej pomoci a dospelo k záveru, že oznámené zmeny majú vplyv na 

podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, zároveň však sú v súlade s právnymi 

predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci. 

 

Zmena podmienky č. 10 rozhodnutia  
 
Podľa § 15 ods. 7 zákona o investičnej pomoci: „Schválená intenzita investičnej pomoci  

a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci podľa  

§ 14 nemôže byť prekročená. Ak prijímateľ získa investičnú pomoc nad schválenú výšku investičnej 

pomoci, je povinný vrátiť tú časť investičnej pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška 

investičnej pomoci vrátane sankcií, vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov“. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zmien oznámených JCIT dochádza ku zníženiu celkovej 

výšky oprávnených nákladov vynaložených v súvislosti s investičným zámerom, ministerstvo 

zároveň znížilo pomerne aj schválenú výšku investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný 

dlhodobý hmotný majetok z pôvodných 240 000 Eur na maximálnu nominálnu výšku 204 000 Eur  

a úľavy na dani z príjmu právnických osôb a to z pôvodných 3 860 000 Eur na maximálnu 

nominálnu výšku 3 485 000 Eur, čím nebude prekročená schválená intenzita investičnej pomoci 

42,42 % GGE na realizáciu investičného zámeru. 

 

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 
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Rozhodnutie sa doručí: 

 

1. Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec  

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 

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

4. Daňový úrad Banská Bystrica – pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec 

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

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

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

 

 

 


