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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mierová 19, 827 15  Bratislava 212 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Bratislava  5. novembra 2015 

 Číslo: 22491/2015-1000-52237 

 

ROZHODNUTIE  č. 41/2015 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 13 ods. 3 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“), vydáva  

 

r o z h o d n u t i e: 

 

o schválení investičnej pomoci pre PRP, s.r.o., so sídlom Tomášovce 395, 985 56  

Tomášovce, IČO 31 619 665, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2352/S (ďalej len „prijímateľ“) na realizáciu investičného 

zámeru „Rozšírenie závodu na výrobu stavebného reziva nákupom moderných technológií  

a vytvorením nových pracovných miest“ v Tomášovciach, okres Lučenec (ďalej len 

„investičný zámer“) v maximálnej nominálnej hodnote 1 510 624 Eur, vo forme:  

 dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v nominálnej výške 636 504 Eur,  

 úľavy na dani z príjmu v nominálnej hodnote 574 120 Eur a  

 príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v nominálnej hodnote  

300 000 Eur, 

 

za týchto podmienok: 

 

1. Prijímateľ nezačal práce na investičnom zámere skôr, ako podal investičný zámer na 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

2. Prijímateľ najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení 

investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného majetku a najneskôr do 

troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne 

vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere. 

3. Prijímateľ 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.  

4. Celkové oprávnené náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s investičným zámerom, 

dosiahnu minimálnu nominálnu výšku 4 243 360 Eur. Oprávnenými nákladmi na účely 

obstarania dlhodobého hmotného majetku sú obstarávacie ceny budov, strojov, prístrojov 

a zariadení. 

5. Prijímateľ zachová investíciu v danom regióne počas čerpania investičnej pomoci, 

minimálne počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období,  

v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer. Dátum skončenia investičného zámeru 

prijímateľ písomne oznámi ministerstvu.   

6. Podmienka č. 5 nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v dôsledku 

rýchlych technologických zmien, za predpokladu, že podnikateľská činnosť v danom 

regióne počas uvedeného obdobia bude zachovaná. 
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7. Dlhodobý majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení sa bude nachádzať na 

území Slovenskej republiky, bude nový, obstaraný za trhových podmienok a bude 

využívaný výhradne prijímateľom v súlade s investičným zámerom, ktorý tvoril podklad 

pre schvaľovanie investičnej pomoci. 

8. Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru vo 

forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok neprekročí v nominálnej výške 

636 504 Eur.  

9. Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru vo 

forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta neprekročí v nominálnej výške 

300 000 Eur.  

10. Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru vo 

forme úľavy na dani z príjmu neprekročí v nominálnej výške 574 120 Eur.  

11. Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru 

neprekročí intenzitu investičnej pomoci GGE 35,00 %. Pri investičnej pomoci vo forme 

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

diskontácia tranží pomoci uskutoční na základe diskontných sadzieb uplatniteľných vždy 

v tom čase, keď daňové zvýhodnenie nadobudne účinnosť. 

12. Prijímateľ vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom minimálne 50 nových 

pracovných miest, a to tak, že dodrží podmienky podľa § 15 ods. 3 a 5 zákona  

o investičnej pomoci. 

13. Nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť 

zachované a obsadené najmenej po dobu piatich rokov odo dňa ich vytvorenia  

a uzatvorenia príslušných pracovných zmlúv, na základe ktorých dôjde k prvému 

obsadeniu takto vytvorených pracovných miest. 

14. Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok bude poskytnutá na základe samostatnej 

zmluvy v súlade s § 2 ods. 2 zákona o investičnej pomoci.  

15. Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta bude poskytnutý na základe 

samostatnej zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

16. Prijímateľ bude realizovať investičný zámer tak, že najmenej 65 % nominálnej hodnoty 

oprávnených nákladov musí byť financovaných z vlastných zdrojov alebo 

prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa investičnú pomoc. 

17. Prijímateľ ku dňu poskytnutia investičnej pomoci a počas celej doby poskytovania 

investičnej pomoci bude mať v zákonom stanovených lehotách splatnosti uhradené 

všetky daňové povinnosti, odvody poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie. 

18. Prijímateľ investičnej pomoci umožní kontrolným orgánom ministerstva, Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, príslušnému daňovému úradu, Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo iným 

príslušným štátnym orgánom (ďalej len „kontrolné orgány“) kontrolu plnenia podmienok, 

za ktorých sa investičná pomoc schválila. Ak kontrolné orgány zistia, že prijímateľ neplní 

podmienky, za ktorých sa investičná pomoc schválila, ďalšie poskytovanie investičnej 

pomoci sa zastaví a prijímateľ investičnej pomoci musí vrátiť už poskytnutú neoprávnenú 

investičnú pomoc do štátneho rozpočtu vrátane úroku za obdobie od poskytnutia štátnej 

pomoci do dňa jej vrátenia.     
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19. Prijímateľ investičnej pomoci je povinný dodržiavať podmienky a plniť si povinnosti 

stanovené v zákone o investičnej pomoci, dodržiavať podmienky § 30a zákona  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 53d zákona č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia 

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

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ako aj ostatné všeobecne 

záväzné predpisy. Prijímateľ investičnej pomoci je ďalej povinný plniť podmienky 

stanovené týmto Rozhodnutím, ako aj podmienky stanovené zmluvami podľa § 2 ods. 2 

zákona o investičnej pomoci. 

 

Odôvodnenie: 

 

Prijímateľ podal dňa 6. novembra 2014 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

v súlade s § 9 ods. 1 zákona o investičnej pomoci investičný zámer: „Rozšírenie závodu na 

výrobu stavebného reziva nákupom moderných technológií a vytvorením nových pracovných 

miest“ v lokalite Tomášovce, okres Lučenec.  

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 21. januára 2015 písomné potvrdenie, 

že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.  

 

Dňa 21. septembra 2015 prijímateľ v súlade s § 12 zákona o investičnej pomoci podal na 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci na 

realizáciu investičného zámeru. 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 28. októbra 2015 prerokovala materiál 

„Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre PRP, s.r.o., so sídlom Tomášovce 395, 985 56  

Tomášovce“ a prijala uznesenie č. 595/2015. 

 

Vláda Slovenskej republiky v bode A.1 citovaného uznesenia schválila návrh na poskytnutie 

investičnej pomoci pre prijímateľa. 

 

Vláda Slovenskej republiky v bode B.1 citovaného uznesenia schválila poskytnutie 

investičnej pomoci pre prijímateľa v maximálnej nominálnej výške 1 510 624 Eur, z toho vo 

forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške  

636 504 Eur, úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 574 120 Eur a príspevku 

na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 300 000 Eur. 

 

Podľa § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky do 15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou 

Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi.  

 

Použitie investičnej pomoci v rozpore so zákonom o investičnej pomoci, osobitnými zákonmi 

a právnymi predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na štátnu pomoc, ako i nedodržanie 

podmienok, za ktorých sa investičná pomoc schválila, má za následok pozastavenie ďalšieho 

poskytovania investičnej pomoci a ďalšie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na štátnu pomoc, vrátane povinnosti vrátiť poskytnutú neoprávnenú investičnú 

pomoc. 
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Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný rozklad. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

za podmienok podľa § 247 a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazil Hudák 

minister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

 

1. PRP, s.r.o., Tomášovce 395, 985 56  Tomášovce  

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 Banská Bystrica, pobočka Lučenec, Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec 

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 

6. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

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

8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselného rozvoja  

a investícií 3x 

9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia rozpočtu a financovania 

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


