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Bratislava  12. apríla 2019 

Číslo: 04980/2019-4220-23438 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. 3/2019 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy oprávnený 

podľa § 23 ods. 6 v spojení s § 30 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej 

pomoci“) 

r o z h o d l o: 

 

Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 47/2015 zo dňa  

18. decembra 2015 o schválení investičnej pomoci pre spoločnosť GETRAG FORD 

Transmissions Slovakia, s.r.o., so sídlom Perínska cesta 282, 044 58  Kechnec, IČO 

36 589 012, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka  

č.: 16104/V (ďalej len „prijímateľ“), na realizáciu investičného zámeru „Rozšírenie výroby 

prevodových systémov“ v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie, v maximálnej nominálnej 

výške 3 000 000,- eur, vo forme: 

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

1 771 649,- eur, 

- úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 628 351,- eur, 

- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

600 000,- eur, 

 

sa v súlade s § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci 

 

r u š í. 

Prijímateľ je povinný  

v r á t i ť 

 

poskytnutú investičnú pomoc vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 

v celkovej výške 322 240,85 eur, čerpanú 

 

- dňa 19. mája 2017 vo výške 22 240,85 eur, 

- dňa 21. marca 2018 vo výške 276 000,- eur a 

- dňa 18. júla 2018 vo výške 24 000,- eur, 

 

pričom je prijímateľ povinný vrátiť čerpaný príspevok na vytvorenie nového pracovného 

miesta Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úhradou v prospech účtu Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní od doručenia tohto rozhodnutia, vrátane úroku 

zo sumy 22 240,85 eur za obdobie od 19. mája 2017 do zaplatenia, úroku zo sumy  

276 000,- eur za obdobie od 21. marca 2018 do zaplatenia a úroku zo sumy 24 000,- eur  

za obdobie od 18. júla 2018 do zaplatenia, vypočítanými v súlade s ustanoveniami kapitoly 

V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie 
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Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy 

o ES v spojitosti s nariadením Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné 

pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

 

Odôvodnenie: 

1. Prijímateľ podal dňa 20. júla 2015 na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. apríla 2015 

do 14. decembra 2015 (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) investičný zámer: 

„Rozšírenie výroby prevodových systémov“ v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie 

(ďalej len „investičný zámer“).  

2. Prijímateľ podľa investičného zámeru plánoval vynaložiť oprávnené náklady 

na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v minimálnej výške 16 733 829,- eur 

do konca roka 2017 a  vytvoriť 100 nových pracovných miest do konca roka 2016. 

3. Prijímateľ v súlade s § 12 zákona o investičnej pomoci podal na ministerstvo žiadosť 

o poskytnutie investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru dňa 

13.  novembra 2015. 

4. Na základe Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa vláda Slovenskej 

republiky schválila dňa 9. decembra 2015 uznesením vlády SR č. 676/2015 (ďalej len 

„uznesenie vlády“) poskytnutie investičnej pomoci pre prijímateľa v maximálnej 

nominálnej výške 3 000 000,- eur, vo forme: 

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

1 771 649,- eur, 

- úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 628 351,- eur, 

- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

600 000,- eur. 

5. Na základe uznesenia vlády a v súlade s § 13 ods. 3 zákona o investičnej pomoci vydalo 

ministerstvo dňa 18. decembra 2015 Rozhodnutie č. 47/2015 o schválení investičnej 

pomoci (ďalej len „rozhodnutie o schválení investičnej pomoci“) pre prijímateľa 

na realizáciu investičného zámeru v maximálnej nominálnej výške 3 000 000,- eur, 

vo forme: 

- dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 

1 771 649,- eur, 

- úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 628 351,- eur, 

- príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v maximálnej nominálnej výške 

600 000,- eur. 

6. V zmysle podmienky č. 5. rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má prijímateľ 

povinnosť zachovať investíciu v danom regióne počas čerpania investičnej pomoci, 

minimálne počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, 

v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer. 

7. V zmysle podmienky č. 13. rozhodnutia o schválení investičnej pomoci musia byť nové 

pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom 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. 

8. V zmysle podmienky č. 19. rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má prijímateľ 

povinnosť dodržiavať podmienky a plniť si povinnosti stanovené v zákone o investičnej 
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pomoci, dodržiavať podmienky podľa § 30a a § 52ze 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 v znení neskorších predpisov, 

ustanovenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ako 

aj ostatné všeobecne záväzné predpisy. Prijímateľ je ďalej povinný plniť podmienky 

stanovené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, ako aj podmienky stanovené 

zmluvami podľa § 2 ods. 2 zákona o investičnej pomoci. 

9. Prijímateľ dňa 30. apríla 2018 predložil na ministerstvo ročnú správu o priebehu 

realizácie investičného zámeru za rok 2017 (ďalej len „ročná správa“). Podľa ročnej 

správy prijímateľ do konca roka 2017 vynaložil oprávnené náklady vo výške 

15 415 585,82 eur.  

10. Ministerstvo v súlade s § 23 ods. 14 a v nadväznosti na § 30 ods. 2 zákona o regionálnej 

investičnej pomoci vyzvalo prijímateľa listom č. 11658/2018-4220-37523 zo dňa 

13. júla 2018 na vysvetlenie nevynaloženia oprávnených nákladov vo výške  

16 733 829,- eur do konca roka 2017. V predmetnom liste ministerstvo s ohľadom 

na hospodárske výsledky zverejnené v účtovnej závierke za rok 2017 a odkomunikovanú 

plánovanú zmenu na úrovni skupín Ford a Magna vyzvalo prijímateľa taktiež 

na potvrdenie reálnosti splnenia zákonných podmienok udržania podporenej investície 

a udržania vytvorených nových pracovných miest počas zákonom stanovených lehôt, 

ktoré sú premietnuté do podmienky č. 5. a 13. rozhodnutia o schválení investičnej 

pomoci. 

11. Prijímateľ listom doručeným na ministerstvo dňa 1. októbra 2018 oznámil, že k posunu 

časového harmonogramu došlo z dôvodu modifikácie obchodných plánov. K zmenám 

na úrovni skupiny Ford a Magna (joint venture partneri v GETRAG FORD Transissions 

Slovakia, s.r.o.) vyjadril prijímateľ predpoklad, že nebude schopný udržať investíciu 

v danom regióne v zákonom stanovených lehotách. 

12. Listom doručeným na ministerstvo dňa 18. februára 2019 prijímateľ oznámil, že do troch 

rokov od vydania rozhodnutia, t. j. do 18. decembra 2018 vynaložil oprávnené náklady vo 

výške 17 047 964,- eur. Ďalej však potvrdil, že podporenú investíciu neudrží, resp. 

nebude vedieť udržať v lokalite počas celej zákonom stanovenej lehoty. Prijímateľ taktiež 

uviedol, že počas zákonom stanovenej doby neudrží, resp. nebude vedieť udržať 

vytvorené nové pracovné miesta.  

13. V súlade s § 30 ods. 2 zákona o regionálnej investičnej pomoci zmenu oznámenú podľa 

§ 23 ods. 1 alebo zistenú podľa § 23 ods. 14, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej 

pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2018, 

ministerstvo posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 2018. 

14. Podľa § 23 ods. 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak ministerstvo pri výkone 

svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa 

na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo určí primeranú 

lehotu. Na konanie o zmene neoznámenej podľa odseku 1 sa primerane použijú 

ustanovenia odsekov 2 až 13.  

15. V zmysle § 23 ods. 6 zákona o regionálnej investičnej pomoci, ak zmena podľa prijatého 

oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej 

pomoci, ministerstvo do 60 pracovných dní vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia 

o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej 

pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku 

najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku. 
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16. Podľa § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci investičné stimuly a investičná 

pomoc, ktoré boli schválené do 31. marca 2018, zostávajú v platnosti za podmienok 

a v rozsahu tak, ako boli v uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov 

alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.  

17. V kontexte prechodného ustanovenia § 30 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej 

pomoci, investičná pomoc, ktorá bola prijímateľovi schválená za účinnosti zákona 

o investičnej pomoci zostala v platnosti za podmienok uvedených v rozhodnutí 

o schválení investičnej pomoci, a to vrátane podmienky č. 5., 13. a 19. rozhodnutia. 

18. S ohľadom na zachovanie princípu právnej istoty je nutné posudzovať súlad zistených 

zmien s podmienkami, za ktorých bola investičná pomoc schválená vo svetle právnej 

úpravy, podľa ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, t. j. podľa 

zákona o investičnej pomoci v znení účinnom od 1. apríla 2015 do 14. decembra 2015. 

19. Skutočnosti uvedené v bodoch 9. až 12. odôvodnenia, ktoré ministerstvo zistilo pri 

výkone svojej činnosti sú v rozpore s podmienkami č. 5., 13. a 19. rozhodnutia 

o schválení investičnej pomoci, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Súčasne sú 

v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, 

konkrétne sú v rozpore s § 15 ods. 1, 3 a 9 zákona o investičnej pomoci v znení účinnom 

od 1. apríla 2015 do 14. decembra 2015, ktoré je nutné na daný prípad uplatňovať.  

20. Na základe uvedeného ministerstvo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci ruší 

a prijímateľa zaväzuje na vrátenie doposiaľ čerpanej investičnej pomoci, a to vrátane 

úroku. 

21. Investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok prijímateľ 

nezačal čerpať, preto ministerstvo nezaväzuje prijímateľa na jej vrátenie. 

22. Listom č. 2018/169822 UPS/US1/SSZODIPI/BEZ/2018/4281, doručeným 

na ministerstvo dňa 2. novembra 2018, a následne listom č. 2019/5007 

UPS/US1/SSZODIPI/BEZ/2019/3481 doručeným elektronicky dňa 14. januára 2019, 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo, že prijímateľovi bola vyplatená 

investičná pomoc vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 

v celkovej výške 322 240,85 eur, z toho  

- dňa 19. mája 2017 vo výške 22 240,85 eur, 

- dňa 21. marca 2018 vo výške 276 000,- eur a 

- dňa 18. júla 2018 vo výške 24 000,- eur. 

23. Listom č. 102214088/2018 doručeným na ministerstvo dňa 11. novembra 2018 a listom 

č. 11658/2018-4220-68714 doručeným na ministerstvo dňa 14. januára 2019 Daňový 

úrad pre vybrané daňové subjekty uviedol, že prijímateľ podal dňa 30. júla 2017 za rok 

2016 riadne daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, v ktorom si uplatnil 

úľavu na dani podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov vo výške 534 745,54 eur. Následne prijímateľ podal dodatočné daňové 

priznanie za rok 2016 a dňa 3. októbra 2018 uhradil rozdiel na dani vo výške celej 

čerpanej úľavy na dani z príjmu vo výške 534 745,54 eur. 

24. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo podľa § 23 ods. 6 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

25. Finančné prostriedky, ktoré je prijímateľ podľa výrokovej časti rozhodnutia povinný 

vrátiť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny prijímateľ uhradí v prospech účtu Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny č. SK48 8180 0000 0070 0013 6428. 
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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. GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 282, 044 58  Kechnec 

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 

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

6. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 821 67 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor investícií  

8. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia rozpočtu a financovania 

9. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor kontroly a prevencie korupcie 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor vnútorného auditu 


