
 

            MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

Mierová 19, 827 15  Bratislava 212 

 

      Bratislava 7.  decembra 2016 

      Číslo: 32424/2016-4220-65890 

 

 

ROZHODNUTIE  č. 31/2016 

 

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 Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 

1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 5573, zo dňa 15. marca 2016, 

 

 

r o z h o d l o: 
 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2013 zo 6. júna 2013, ktorým bola 

schválená investičná pomoc pre spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie 

Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17315/R (ďalej ako „prijímateľ investičnej pomoci“) na realizáciu 

investičného zámeru „Rozšírenie závodu na výrobu radiálnych pneumatík pre osobné motorové 

vozidlá“ v lokalite Púchov, okres Púchov (ďalej len „investičný zámer“) v maximálnej nominálnej 

výške 19 933 000,- eur vo forme úľavy na dani z príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona 

o investičnej pomoci, 

 

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

 

mení 

 

nasledovne: 

 

I. Výroková časť znie: „o schválení investičnej pomoci pre Continental Matador Rubber, s.r.o., 

so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17315/R (ďalej ako „prijímateľ 

investičnej pomoci“) na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie závodu na výrobu 

radiálnych pneumatík pre osobné motorové vozidlá“ v lokalite Púchov, okres Púchov (ďalej 

len „investičný zámer“) v maximálnej nominálnej výške 8 408 751,- eur vo forme úľavy na 

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

 

II. Podmienka č. 6 znie: „Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu 

investičného zámeru formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb neprekročí 

v nominálnej výške 8 408 751,- eur“. 

 

III. Podmienka č. 8 znie: „Prijímateľ vytvorí a obsadí v priamej súvislosti s investičným 

zámerom minimálne 251 nových pracovných miest v lehote do troch rokov od skončenia 

investičného zámeru v súlade s § 15 ods. 5 zákona o investičnej pomoci“. 

 

Ostatné podmienky Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 7/2013  

zo 6. júna 2013 zostávajú nezmenené. 

 

 



 

Odôvodnenie: 

 

I. 

 

1. Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 

Púchov, IČO 36 709 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 

vložka č. 17315/R (ďalej tiež „prijímateľ investičnej pomoci“) podala 7. septembra 2012  

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

na „Rozšírenie závodu na výrobu radiálnych pneumatík pre osobné motorové vozidlá“ v lokalite 

Púchov, okres Púchov (ďalej len „investičný zámer“).  

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

pomoci podľa § 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení účinnom od 01.08.2011 do 30.04.2013 (ďalej len „zákon 

o investičnej pomoci v znení účinnom do 30.04.2013“) vydalo ministerstvo 11. marca 2013. 

3. Vláda Slovenskej republiky schválila 5. júna 2016 uznesením číslo 286/2013 (ďalej len 

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

úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 19 933 000,- eur.  

4. Dňa 6. júna 2013 vydalo ministerstvo na základe uznesenia vlády a podľa § 13 ods. 3 zákona  

o investičnej pomoci v znení účinnom do 30.04.2013 Rozhodnutie č. 7/2013 o poskytnutí 

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

investičného zámeru. 

5. Prijímateľ ku dňu vydania tohto rozhodnutia nečerpal investičnú pomoc vo forme úľavy na dani 

z príjmu. 

6. Prijímateľ investičnej pomoci podal 15. marca 2016 na ministerstvo oznámenie o zmene 

v investičnom zámere v súlade s § 15 ods. 8 zákona o investičnej pomoci. V uvedenom 

oznámení uvádza, že z dôvodu technického vývoja, investovania najmä do najmodernejších 

technológií a optimalizácie výrobných procesov nebude môcť vytvoriť 595 nových pracovných 

miest tak, ako plánoval v investičnom zámere, pričom uviedol, že v rámci projektu predpokladá 

vytvorenie aspoň 251 nových pracovných miest. Zároveň potvrdil, že plánuje investičný zámer 

zrealizovať vo všetkých jeho iných podstatných ohľadoch, investíciu zachovať a deklaroval, že 

táto zmena nebude mať vplyv na charakter investičného zámeru, cieľom ktorého je rozšírenie 

výroby v existujúcom podniku. 

 

II. 

7. 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.“ 

8. Podľa  ust. § 15 ods. 9 písm. a) zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení účinnom od 01.04.2015 (ďalej  len „zákon o investičnej pomoci v znení 

účinnom od 01.04.2015“): „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, 

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


 

alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi 

hospodárskej súťaže.“ 

9. Z  oznámenia prijímateľa investičnej pomoci o zmene v investičnom zámere vyplýva, že 

oznámená zmena spočíva vo vytvorení nižšieho počtu nových pracovných miest, a to o viac ako 

10 %. 

10. Ministerstvo v tejto súvislosti poukazuje na to, že vytvorenie nižšieho počtu pracovných miest 

ako nepovolenej zmeny bolo do § 15 ods. 9 zákona o investičnej pomoci zavedené zákonom  

č. 70/2013 Z. z., účinným od 1.5.2013. Táto novela zároveň zaviedla všeobecnú hmotnoprávnu 

podmienku spočívajúcu v tom, že realizácia investičného zámeru má viesť k vytvoreniu nových 

pracovných miest. 

11. Podľa § 4 ods. 1 zákona o investičnej pomoci v znení účinnom do 30.04.2013, t. j. podľa zákona 

o investičnej pomoci účinného v čase začatia konania o posudzovaní a schvaľovaní poskytnutia 

investičnej pomoci pre prijímateľa investičnej pomoci, vytvorenie nových pracovných miest 

nebolo všeobecnou hmotnoprávnou podmienkou na poskytnutie investičnej pomoci. 

12. Podľa § 15b ods. 4 zákona o investičnej pomoci v znení neskorších predpisov: „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.“ 

13. Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. d) zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 01.04.2015 má 

realizácia investičného zámeru viesť k vytvoreniu nových pracovných miest. 

14. Podľa ust. § 3 písm. m) zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 01.04.2015 sa 

vytvorenými novými pracovnými miestami rozumie: „čistý nárast v počte zamestnancov 

priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 

mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak; počet 

zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na 

plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce 

tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 

mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého 

obdobia“. 

15. S prihliadnutím na to, že Prijímateľ v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru 

vytvorí celkovo 251 nových pracovných miest a súčasne zohľadňujúc skutočnosť v čase začatia 

konania o posudzovaní a schvaľovaní poskytnutia investičnej pomoci pre prijímateľa investičnej 

pomoci nebola podmienka vytvorenia nových pracovných miest hmotnoprávnou podmienkou 

poskytnutia investičnej pomoci dospelo ministerstvo k záveru, že prijímateľom investičnej 

pomoci oznámená zmena je zmenou, ktorá má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná 

pomoc schválená, ale je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej 

pomoci. 

 

III. 

16. V súvislosti s výškou schválenej investičnej pomoci a plánovaným počtom vytvorených nových 

pracovných miest bola schválená investičná pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto  

vo výške 33 501,- eur (19 933 000,- eur/595 pracovných miest). 



 

17. Vzhľadom na to, že vyššie uvedená zmena má vplyv na schválenú výšku pomoci na jedno 

vytvorené nové pracovné miesto a najmä na deklarovaný regionálny prínos, výška investičnej 

pomoci v nominálnej hodnote sa alikvotne upraví na sumu 8 408 751,- eur (33 501,- eur x 251 

pracovných miest). 

 

IV. 

18. Vzhľadom na to, že navrhovaná zmena má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná 

pomoc schválená, na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto a je v súlade 

s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, 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 § 177 a nasl. zákona  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Peter  Žiga 

minister 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 

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 pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15 

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 


