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ŽIADOSŤ O INVESTIČNÚ POMOC 

ČASŤ A 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI INVESTIČNEJ POMOCI 

I.1. Obchodné meno právnickej osoby/obchodné meno a meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa: 

1.   

 

I.2. Sídlo právnickej osoby/miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa: 

2.   

 

I.3. IČO:  I.4. DIČ: 

3.     

 

I.5. Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v Slovenskej republike, ak sú zriadené: 

4.  
 

 

5.  I.6. Kontaktné údaje:* Meno a priezvisko Funkcia Telefónne číslo E-mailová adresa 

Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu     

Poverený zamestnanec prijímateľa     

Osoba splnomocnená prijímateľom na kontakt 

s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  

pri  schvaľovaní investičnej pomoci 
    

 

I.7. Veľkosť podniku (označí sa „X“ jedna z možností):1) 

6.  Veľký podnik  

7.  Stredný podnik  

8.  Malý podnik  

9.  Mikropodnik  

Pri strednom podniku, malom podniku a mikropodniku sa vypĺňa príloha č. 1. Posúdenie veľkosti podniku  
1) Príloha I 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  

(Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení. 
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10.  I.8. Zoznam právnych predchodcov prijímateľa – názov a sídlo:*  IČO 

  

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE 

II.1. Názov investičného zámeru: 

11.   

 

II.2. Stručný popis investičného zámeru: 

12.   

 

II.3. Typ investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností): 

13.  Priemyselná výroba  

14.  Priemyselná výroba kombinovaná s technologickým centrom  

15.  Technologické centrum  

16.  Centrum podnikových služieb  

 

17.  II.4. Bude investičný zámer posudzovaný ako prioritná oblasť?2) (uvedie sa áno alebo nie)  

Ak áno, vypĺňa sa príloha č. 2 Prioritná oblasť 
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci 

a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky. 
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ČASŤ B 

III. KOMBINÁCIA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A TECHNOLOGICKÉHO CENTRA 

III.1. Pri  investičnom zámere v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom sa časť B predkladá osobitne pre priemyselnú výrobu a osobitne 

pre technologické centrum. Vypĺňa sa  pri  označení riadka 14. (označí sa „X“ jedna z možností, za ktorú sa časť B predkladá): 
18.  Priemyselná výroba  

19.  Technologické centrum  

 

IV. ZAMERANIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU A SK NACE 

IV.1. Zameranie investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností): 

20.  Zriadenie novej prevádzkarne  

21.  Rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne  

22.  Diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované  

23.  Zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne  

 

IV.2. Odvetvie SK NACE Rev. 2 (činnosť/činnosti, na ktoré je investičný zámer zameraný): 

24.   

 

 

V. HARMONOGRAM  

25.  Plánovaný dátum začatia prác na investičnom zámere (v tvare MM/RRRR)  

26.  Plánovaný dátum začatia výroby/poskytovania služieb (v tvare MM/RRRR)  

27.  Plánovaný dátum ukončenia prác na investičnom zámere  (v tvare MM/RRRR)  

28.  Plánovaný dátum dosiahnutia plnej kapacity (v tvare MM/RRRR)  

 

 

VI. OPRÁVNENÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

VI.1. Oprávnené náklady investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností): 

29.  
Investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok, a to pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia; investičné náklady na obstaraný 

dlhodobý nehmotný majetok, a to priemyselné práva, know-how a licencie a investičné náklady na nájom pozemkov a budov 
 

30.  

Mzdové náklady vypočítané ako súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou 

investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie vynaložené za obdobie 24 mesiacov 

 

31.  Kombinácia investičných nákladov a mzdových nákladov  
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32.  VI.2. Investičné náklady v eurách: 

 

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) 

(I) 

Nájom 

pozemkov 

(J) 

Nájom 

budov 

(K) 

Nájom 

dlhodobého 

hmotného 

majetku 

Spolu 

investičné 

náklady 

D+H+I+J+K 

(A) 

Pozemky 

(B) 

Budovy 

(C) 

Stroje, 

prístroje 

a zariadenia 

(D) 

Spolu 

DHM 

A+B+C 

(E) 

Priemyselné 

práva 

(F) 

Know-  

-how 

(G) 

Licencie 

(H) 

Spolu 

DNM 

E+F+G 

Rok n**             

Rok n+1             

Rok n+2             

Rok n+3             

Rok n+4             

Rok n+5*             

Spolu             

 

33.  VI.3. Mzdové náklady v eurách – vypĺňa sa pri označení riadka 30. alebo 31.: 

Rok n**  

Rok n+1  

Rok n+2  

Rok n+3  

Rok n+4  

Rok n+5*  

Spolu  

 

34.  VI.4. Pri kombinácii investičných nákladov a mzdových nákladov sa vypĺňa príloha č. 3 Deklarované náklady investičného zámeru 
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35.  VI.5.   Plánované zdroje financovania investičného zámeru v eurách: 

 
Základné 

imanie 

Ostatné 

kapitálové 

fondy 

Ostatné 

fondy zo 

zisku 

Hospodársky 

výsledok po 

zdanení 

Nerozdelený 

zisk minulých 

rokov 

Ostatné 
Bankové 

úvery 
Pôžičky 

Pôžičky 

v 

skupine 

Priama 

investičná 

pomoc 

Spolu 

Rok n**            

Rok n+1            

Rok n+2            

Rok n+3            

Rok n+4            

Rok n+5*            

Spolu            

 

VI.6.   Špecifikácia položky „Ostatné“ z tabuľky VI.5. 

36.  

 

 

VI.7.   Identifikačné údaje osôb poskytujúcich úver/pôžičku: 

37.  
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VI.8.   Plánované ekonomické ukazovatele v eurách: 

Vyplnia sa údaje len za investičný zámer:  Rok n** Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 Rok n+6 Rok n+7 Rok n+8 Rok n+9 

38.  Celkové aktíva           

39.  Neobežný majetok celkom           

40.  Dlhodobý hmotný majetok           

41.  Dlhodobý nehmotný majetok           

42.  Obežný majetok celkom            

43.  Zásoby           

44.  Pohľadávky            

45.  Vlastný kapitál celkom           

46.  Nerozdelený zisk minulých rokov           

47.  Cudzí kapitál celkom           

48.  Záväzky           

49.  Rezervy           

50.  Bankové úvery a finančné výpomoci           

51.  Celkové prevádzkové náklady            

52.  Spotreba materiálu a energií           

53.  Náklady na služby           

54.  Osobné náklady           

55.  Odpisy           

56.  Finančné náklady (nákladové úroky)           

57.  Tržby celkom           

58.  
Tržby z predaja vlastných výrobkov alebo 

služieb 
         

 

59.  Výsledok hospodárenia pred zdanením           

60.  Čistý pracovný kapitál           

61.  Zmeny v čistom pracovnom kapitáli           

62.  Ročný peňažný tok (cash flow)           

63.  Pridaná hodnota           

Vyplnia sa údaje za celý podnik: 

64.  Daň z príjmov           

65.  Základ dane             
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66.  VI.9. Zoznam nového výrobného a technologického zariadenia:* 

Typové 

označenie 

Zatriedenie do 

kombinovanej 

nomenklatúry Spoločného 

colného sadzobníka3) 

Opis výrobného a technologického zariadenia 
Krajina 

pôvodu 

Rok 

výroby 

     

     

     
3) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 2, Ú. v. 

ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení. 

 

VII.  REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

VII.1. Forma požadovanej regionálnej investičnej pomoci (označí sa „X“ každá požadovaná forma): 

67.  Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok  

68.  Úľava na dani z príjmov  

69.  Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta  

70.  Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota stanovená znaleckým posudkom  

 

71.  VII.2. Harmonogram čerpania požadovanej regionálnej investičnej pomoci v eurách: 

 

Dotácia na dlhodobý 

hmotný majetok a dlhodobý 

nehmotný majetok 

Úľava na dani 

z príjmov 

Príspevok na vytvorené 

nové pracovné miesta 

Prevod nehnuteľného majetku 

alebo nájmu nehnuteľného 

majetku za hodnotu nižšiu, ako 

je hodnota nehnuteľného 

majetku alebo hodnota nájmu 

nehnuteľného majetku 

stanovená znaleckým posudkom 

Spolu 

Rok n**      

Rok n+1      

Rok n+2      

Rok n+3      

Rok n+4*      

Spolu      
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VIII. ZAMESTNANOSŤ 

VIII.1. Údaje o súčasných zamestnancoch:  

 Kmeňoví zamestnanci Agentúrni zamestnanci 

72.  Stav zamestnancov ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc   

73.  
Priemerný počet pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu,  

v ktorom sa žiadosť podáva 
 

 

74.  Priemerná mesačná mzda zamestnanca za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti v eurách   

 

VIII.2. Vytvorené nové pracovné miesta v súvislosti s investičným zámerom: 

  
Počet vytvorených nových pracovných 

miest 

Kumulatívny počet vytvorených nových 

pracovných miest 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca 

(hrubá mzda) 

Rok n**    

Rok n+1    

Rok n+2    

Rok n+3    

Rok n+4    

Rok n+5*    

75.  Spolu    Priemer  

 

76.  VIII.3. Počet plánovaných prevedených kmeňových zamestnancov  

 

VIII.4. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach: Počet % 

77.  Vysokoškolské vzdelanie    

78.  Stredné vzdelanie   

79.  Základné vzdelanie   

 

80.  
VIII.5. Pracovné pozície v rámci vytvorených nových pracovných miest podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 (na sedem miest), počet       

a percentuálny podiel na celkových nových pracovných miestach:4) 

Číselný kód Názov zamestnania Počet % 

    

    

    

    
        4) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z. 
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VIII.6. Požiadavky na odbornú kvalifikáciu zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach:5) 

81.  

 

5) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z. 

 

VIII.7. Vzdelávanie zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach: 

82.  Plánované oblasti vzdelávania (okrem zákonného vzdelávania, ako napríklad BOZP, školenie vodičov a pod.) 

 

 

IX. OSTATNÉ ÚDAJE 

IX.1. Stručný popis finálneho výrobku/služby: 

83.   

 

IX.2. Vývoz výrobku/služby:*  

84.  Výrobok/služba Vývoz v rámci Európskej únie (%) Vývoz mimo Európskej únie (%) 

   

   

   

 

85.  IX.3. Vypĺňa sa, ak ide o rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne: 

Výrobok/služba* 

Hodnotové/objemové vyjadrenie kapacity v eurách/v príslušnej jednotke 

Nárast  

v % V roku n-3 V roku n-2 V roku n-1** 
V roku dosiahnutia plnej 

kapacity (podľa riadku 28.) 
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86.  IX.4. Vypĺňa sa, ak ide o diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne: 

Oprávnené náklady celkom v eurách* 
Účtovná hodnota znovupoužitého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku zaevidovaná v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom 

došlo k začatiu prác na investičnom zámere v eurách 

% 

 
  

 

87.  IX.5. Vypĺňa sa, ak ide o zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne realizovanú veľkým podnikom: 

Oprávnené náklady celkom v eurách* 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťou, 

ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch po sebe nasledujúcich účtovných období, ktoré 

bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom sa žiadosť o investičnú pomoc doručuje (%) 
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ČASŤ C 

X. LOKALITA 

X.1. Umiestnenie prevádzkarne: 

X.1.1 Hlavné miesto realizácie investičného zámeru: 

88.  Katastrálne územie, obec  

89.  Okres, kraj  

 

90.  X.1.2   Špecifikácia pozemkov hlavného miesta realizácie investičného zámeru:* 

Číslo listu vlastníctva Číslo parcely Vlastník parcely 

   

   

   

 

91.  X.2. Bude investičný zámer realizovaný v doplnkovom mieste?6) (uvedie sa áno alebo nie)  

Ak áno, vypĺňa sa príloha č. 4  Doplnkové miesto 
6) § 5 písm. g) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

X.3. Charakter pozemku (uvedie sa, či investičný zámer bude realizovaný v priemyselnom parku/zóne alebo v lokalite určenej na činnosť prevádzkarne a pod.): 

92.  

 

 

X.4. Spôsob nadobudnutia pozemku, stavby (označí sa „X“ každá vhodná možnosť): 

 Pozemok Stavba 

93.  Nájom   

94.  Kúpa   

95.  Výstavba nových priestorov   

96.  Prístavba   

97.  Zhodnotenie existujúcich budov   

98.  Využitie existujúcich priestorov bez zmien   
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X.5. Stručný popis spôsobu nadobudnutia pozemku, stavby: 

99.  

 

 

X.6. Identifikačné údaje prenajímateľa pozemku, stavby: 

100.  

 

 

X.7. Bolo obstaranie pozemkov a budov v minulosti podporené štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou? 

101.  

 

 

X.8. Požiadavky na celkovú plochu výstavby (v m2): Celková výmera vrátane poschodí (v m2) 

102.  Pre výrobu/službu   

103.  Pre administratívne budovy   

104.  Pre skladovacie priestory   

105.  Pre dopravu a komunikácie   

106.  Iné   

107.  Spolu   

108.  Vysvetlenie riadka 106.  
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109.  XI.1. Zoznam očakávaných odberateľov finálnych výrobkov/služieb:*  

Obchodné meno Predmet dodávok Sídlo (štát) 

   

   

 

110.  XI.2. Zoznam hlavných konkurentov:* 

Obchodné meno Sídlo (štát) 

   

  

 

XI.3. Údaje pre posúdenie podniku v ťažkostiach (údaje za prijímateľa): 

 

Posledné účtovné obdobie, 

za ktoré je prijímateľ 

povinný mať zostavenú 

riadnu účtovnú závierku 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

111.  Rok   

112.  Vlastné imanie v eurách   

113.  Základné imanie v eurách   

114.  Záväzky v eurách   

115.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v eurách   

116.  Nákladové úroky v eurách   

117.  Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 

v eurách 
  

118.  Konanie vedené podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, alebo prijímateľ spĺňa kritériá, aby bolo takéto konanie začaté (uvedie sa áno alebo nie) 
 

119.  Pomoc poskytnutá na záchranu a reštrukturalizáciu podniku (uvedie sa áno alebo nie)  

 

120.  

XI.4. Ak je prijímateľ súčasťou skupiny, ktorá konsoliduje ekonomické údaje, vypĺňa sa príloha č. 5  Údaje pre posúdenie podniku v ťažkostiach (údaje  

za skupinu), v ktorej sa uvedú konsolidované údaje za skupinu. Ak je prijímateľ súčasťou skupiny, ktorá nekonsoliduje, príloha č. 5  sa vypĺňa súhrnne za 

celú skupinu. 

 

121.  

XI.5. Ak prijímateľ podniká menej ako tri účtovné obdobia, vypĺňa sa príloha č. 6 Ekonomické údaje spoločníka právnickej osoby registrovanej 

v zahraničí a to za spoločníka, ktorý má najväčší podiel na základom imaní prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi. Ak má prijímateľ 

viacerých spoločníkov, ktorí majú rovnaký podiel na základnom imaní prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi, vypĺňa sa príloha č. 6 za 

každého takéhoto spoločníka samostatne. 
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XII.  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

XII.1. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI):* 

122.  Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok 
Množstvo (v príslušnej jednotke/rok) Koncentrácia 

Počas výstavby Počas prevádzky Počas výstavby Počas prevádzky 

     

     

     

 

XII.2. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do vody a ich koncentrácie (v jednotkách SI):* 

123.  Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok 
Množstvo (v príslušnej jednotke/rok) Koncentrácia 

Počas výstavby Počas prevádzky Počas výstavby Počas prevádzky 

     

     

     

 

XII.3. Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov):* 

124.  Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok 
Množstvo (v príslušnej jednotke/rok) Koncentrácia 

Počas výstavby Počas prevádzky Počas výstavby Počas prevádzky 

     

     

     

 

XII.4. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do pôdy a ich koncentrácie (v jednotkách SI):* 

125.  Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok 
Množstvo (v príslušnej jednotke/rok) Koncentrácia 

Počas výstavby Počas prevádzky Počas výstavby Počas prevádzky 

     

     

     

 

126.  
XII.5. Podlieha výrobné zariadenie alebo technologické zariadenie režimu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? (uvedie sa áno alebo nie) 
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XIII.  PRÍLOHY A FORMÁT PREDKLADANIA ŽIADOSTI 

XIII.1. Žiadosť sa podáva v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. 

XIII.2. Zoznam príloh, ktoré sa podávajú v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát (označí sa „X“ každá predložená príloha): 
XIII.2.1 Príloha č. 1  Posúdenie veľkosti podniku  (vypĺňa sa pri určení malého podniku, stredného podniku a mikropodniku).  

XIII.2.2 Príloha č. 2  Prioritná oblasť (vypĺňa sa pri realizácii investičného zámeru v prioritnej oblasti).  

XIII.2.3 Príloha č. 3  Deklarované náklady investičného zámeru (vypĺňa sa pri kombinácii investičných a mzdových nákladov investičného zámeru).  

XIII.2.4 Príloha č. 4  Doplnkové miesto (vypĺňa sa pri  realizácii investičného zámeru v doplnkovom mieste).  

XIII.2.5 

Príloha č. 5  Údaje pre posúdenie podniku v ťažkostiach - údaje za skupinu. (vypĺňa sa, ak je podnik súčasťou skupiny, ktorá konsoliduje ekonomické 

údaje. Uvedú sa konsolidované údaje za skupinu. Ak je prijímateľ súčasťou skupiny, ktorá nekonsoliduje, príloha č. 5  sa vypĺňa súhrnne za celú 

skupinu). 
 

XIII.2.6 

Príloha č. 6  Ekonomické údaje spoločníka právnickej osoby registrovanej v zahraničí. (vypĺňa sa, ak prijímateľ podniká menej ako tri účtovné 

obdobia, a to za spoločníka ktorý má najväčší podiel na základnom imaní prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi. Ak má prijímateľ 

viacerých spoločníkov, ktorí majú rovnaký podiel na základnom imaní prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi, vypĺňa sa za 

každého takéhoto spoločníka samostatne). 

 

XIII.2.7 
Pri investičnom zámere v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom sa časť B predkladá osobitne pre priemyselnú výrobu 

a osobitne pre technologické centrum. 
 

XIII.2.8 
Splnomocnenie pre osobu splnomocnenú na podanie žiadosti o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

v súvislosti so schvaľovaním investičnej pomoci pre investičný zámer. 
 

XIII.2.9 Doklad preukazujúci spôsob financovania investičného zámeru.  

XIII.2.10 

Ak investičný zámer podlieha oznamovacej povinnosti podľa § 9 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci        

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), formulár všeobecných informácií podľa časti I. nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre 

(Ú. v. EÚ L 325, 10. 12. 2015) 
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XIII.3. Popis investičného zámeru, ktorý sa podáva na elektronickom nosiči dát: 

Popis investičného zámeru, ktorý obsahuje najmä 

a) základné informácie o prijímateľovi, o skupine, do ktorej prijímateľ patrí a o postavení prijímateľa v skupine, 

b) stručný popis histórie, súčasných podnikateľských aktivít a plánov ďalšieho rozvoja prijímateľa a skupiny prijímateľa, 

c) popis investičného zámeru,  

d) popis súčasnej a plánovanej výroby (iba investičné zámery v priemyselnej výrobe),  

e) detailný popis súčasných a plánovaných výrobkov/služieb,  

f) výpočet oprávnených mzdových nákladov (iba pri oprávnených mzdových alebo kombinovaných nákladov), 

g) výpočet daňovej úľavy (iba pri žiadosti o danú formu investičnej pomoci), 

h) informácie o poskytnutej štátnej pomoci (názov podporeného projektu, špecifikácia oprávnených nákladov, začiatok a koniec prác na podporenom projekte, názov 

poskytovateľa pomoci, dátum poskytnutia pomoci, formy poskytnutej pomoci a účel, na ktorý bola pomoc poskytnutá), ak údaje nie sú zverejnené na Portáli na 

evidenciu a monitorovanie pomoci, 

i) informácie o minimálnej pomoci poskytnutej v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ak údaje nie sú zverejnené na Portáli na evidenciu a monitorovanie 

pomoci, 

j) popis kontrafaktuálnej situácie (iba veľké podniky), 

k) analýza konkurencie (v Slovenskej republike a v Európskej únii) s odhadom vplyvu realizácie investičného zámeru na existujúce podnikateľské subjekty, 

l) iné dôležité informácie. 

 

 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti o investičnú pomoc a v jej prílohách sú úplné, pravdivé a preukázateľné a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť 

z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.  

 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o všetkých zmenách v údajoch a skutočnostiach uvedených v tejto žiadosti 

o investičnú pomoc a v jej prílohách. 

 

 

V........................................... dňa............................ ..................................................................... 

  (meno a priezvisko, funkcia, podpis) 

  (obchodné meno prijímateľa) 

 

 

 

Poznámky: 

* Pri väčšom počte položiek sa doplnia riadky. 

** Rok n  znamená rok podania žiadosti. 

*** Pri väčšom počte doplnkových miest sa doplnia stĺpce.   
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XIV. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE 

Prijímateľ ................................ so sídlom/miestom podnikania....................., IČO: ....................., DIČ: ....................., zapísaný v  obchodnom registri Okresného 

súdu....................., odd.: ............, vl. č.: ............./v živnostenskom registri Okresného úradu .................., č. živn. reg.: ............. 

1. záväzne vyhlasuje, že 

a) nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania žiadosti o investičnú pomoc, 

b) nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu, 

c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie,  

d) nie je voči nemu vedená exekúcia ani výkon rozhodnutia, 

e) nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz a nezačalo sa voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

f) nie je podnikom v ťažkostiach podľa článku 2 bodu 18 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, 

g) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov počas  troch rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc, 

h) v troch rokoch predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc nedošlo k zrušeniu rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo k zrušeniu rozhodnutia 

o poskytnutí investičnej pomoci pre prijímateľa z dôvodu porušenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, 

i) nie je voči nemu uplatnené vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá Slovenskou 

republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom konaní, 

j) nebol mu právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa 

§ 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

k) ak bude v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. 
 

 

V........................................... dňa............................ ..................................................................... 

  (meno a priezvisko, funkcia, podpis) 

  (obchodné meno prijímateľa) 

 

2. V súlade s článkom 14 bodom 16 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení  v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o investičnú 

pomoc neuskutočnil premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada, a že tak neurobí ani do dvoch rokov  

od dokončenia počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.  

 

 

 

V........................................... dňa............................ ..................................................................... 

  (meno a priezvisko, funkcia, podpis) 

  (obchodné meno prijímateľa) 
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Príloha č. 1 k žiadosti o investičnú pomoc POSÚDENIE VEĽKOSTI PODNIKU 

 

Údaje za prijímateľa, prepojené a partnerské podniky:1) Za prepojené a partnerské podniky sa vypĺňajú príslušné percentuálne podiely údajov. 

 

Názov podniku* 
Počet zamestnancov Obrat v euráchx) Bilančná suma  

v euráchx) 
Typ podniku 

(prepojený, 

partnerský) 

Percentuálny 

podiel  

Rok n-2 Rok n-1** Rok n-2 Rok n-1** Rok n-2 Rok n-1** 

         

         

         

Spolu         
x) Uvádzajú sa údaje za obrat alebo za bilančnú sumu. 
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Príloha č. 2A k žiadosti o investičnú pomoc  PRIORITNÁ OBLASŤ – Priemyselná výroba 

 

Relevantné odvetvia SK NACE na určenie prioritných oblastí v priemyselnej výrobe (označí sa „X“ každé relevantné odvetvie): 

C10 Výroba potravín  

C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov  

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov  

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov  

C27 Výroba elektrických zariadení  

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.  

C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov  

C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov  

 

Relevantné technológie na určenie prioritných oblastí  v priemyselnej výrobe (označí sa „X“ každá relevantná technológia): 

Autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty a umelá inteligencia - najmä autonómne spolupracujúce roboty, integrované snímače, kamery, systémy 

virtuálnej reality 
 

Priemyselný internet vecí - najmä sieť strojov a výrobkov, viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi  

Simulácia - najmä využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli  

Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase - najmä rozšírenie reality pre údržbu, logistiku, podpora pre efektívne zobrazovanie informácií  

Prídavná, podporná výroba - najmä 3D tlač pre náhradné diely a prototypy  

Veľké dáta a ich analýza - najmä komplexné vyhodnotenie dostupných údajov, podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase  

Cloud a kybernetická bezpečnosť - najmä správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch a bezpečnostné systémy  

 

Zoznam relevantného technologického 

zariadenia:* 
Zdôvodnenie relevantnej technologickej oblasti: Hodnota obstarania v eurách: 

   

   

   

Spolu – hodnota obstarania v eurách:  
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Príloha č. 2B k žiadosti o investičnú pomoc PRIORITNÁ OBLASŤ - Technologické centrum 

 

Relevantné odvetvia SK NACE na určenie prioritných oblastí v technologickom centre (označí sa „X“ každé relevantné odvetvie): 

C10 Výroba potravín  

C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov  

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov  

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov  

C27 Výroba elektrických zariadení  

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.  

C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov  

C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov  

 

Relevantné technológie na určenie prioritných oblastí v technologickom centre (označí sa „X“ každá relevantná technológia): 

Autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty a umelá inteligencia - najmä autonómne spolupracujúce roboty, integrované snímače, kamery, systémy 

virtuálnej reality 
 

Priemyselný internet vecí - najmä sieť strojov a výrobkov, viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi  

Simulácia - najmä využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli  

Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase - najmä rozšírenie reality pre údržbu, logistiku, podpora pre efektívne zobrazovanie informácií  

Prídavná, podporná výroba - najmä 3D tlač pre náhradné diely a prototypy  

Veľké dáta a ich analýza - najmä komplexné vyhodnotenie dostupných údajov, podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase  

Cloud a kybernetická bezpečnosť - najmä správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch a bezpečnostné systémy  

 

Popis vývojárskej činnosti alebo inovačnej činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí technologických centier: 

 

 

Popis produktu alebo služby, ktorých sa uvedený vývoj alebo inovácia týka, ktoré patria medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí 

technologických centier: 
 

  



 

1/21 

 

Príloha č. 2C k žiadosti o investičnú pomoc PRIORITNÁ OBLASŤ - Centrum podnikových služieb 

 

Popis služby v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií v prioritných oblastiach centier podnikových služieb:7) 

 

 

 

Popis pracovných pozícií spĺňajúcich definíciu prioritných oblastí centier podnikových služieb7) podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 (na sedem 

miest):4)* 

Číselný kód Názov zamestnania Počet 

   

   

   

   

   

   
7) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 195/2018 Z. z. 
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Príloha č. 3 k žiadosti o investičnú pomoc DEKLAROVANÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU  

PRI KOMBINÁCII INVESTIČNÝCH A MZDOVÝCH NÁKLADOV (CELKOVÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY)8) 

 

v eurách 

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) 

(I) 

Nájom 

pozemkov 

(J) 

Nájom 

budov 

(K) 

Nájom 

dlhodobého 

hmotného 

majetku 

Spolu 

investičné 

náklady 

D+H+I+J+K 

(A) 

Pozemky 

(B) 

Budovy 

(C) 

Stroje, 

prístroje 

a zariadenia 

(D) 

Spolu 

DHM 

A+B+C 

(E) 

Priemyselné 

práva 

(F) 

Know- 

-how 

(G) 

Licencie 

(H) 

Spolu 

DNM 

E+F+G 

Rok n**             

Rok n+1             

Rok n+2             

Rok n+3             

Rok n+4             

Rok n+5*             

Spolu              

 

Mzdové náklady v eurách 

Rok n**  

Rok n+1  

Rok n+2  

Rok n+3  

Rok n+4  

Rok n+5*  

Spolu  
8) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. 
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Príloha č. 4 k žiadosti o investičnú pomoc DOPLNKOVÉ MIESTO  

 

Údaje o prevádzkarni dodávateľa prijímateľa, ktorá je doplnkovým miestom realizácie investičného zámeru (iba v priemyselnej výrobe): 

 Doplnkové miesto 1 Doplnkové miesto 2 Doplnkové miesto 3*** 

Dodávateľ - názov, IČO    

- adresa doplnkového miesta, okres, kraj    

 

Stroje, prístroje a zariadenia – obstaranie v eurách  

 Hlavné miesto Doplnkové miesto 1 Doplnkové miesto 2 Doplnkové miesto 3*** Spolu 

Rok n**      

Rok n+1      

Rok n+2      

Rok n+3      

Rok n+4*      

Spolu      
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Príloha č. 5 k žiadosti o investičnú pomoc ÚDAJE PRE POSÚDENIE PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH - ÚDAJE ZA SKUPINU 

 

 

Posledné účtovné obdobie, 

za ktoré je zostavená riadna 

účtovná závierka 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Rok   

Vlastné imanie v eurách   

Základné imanie v eurách   

Záväzky v eurách   

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v eurách   

Nákladové úroky v eurách   

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v eurách   

Konanie vedené podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, alebo spĺňa kritériá, aby bolo takéto konanie začaté (uvedie sa áno alebo nie) 
 

Pomoc poskytnutá na záchranu a reštrukturalizáciu podniku (uvedie sa áno alebo nie)  
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     Príloha č. 6 k žiadosti o investičnú pomoc EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLOČNÍKA PRÁVNICKEJ OSOBY REGISTROVANEJ V ZAHRANIČÍ 

 

OBCHODNÉ MENO:  

SÍDLO: 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 

v eurách 

Účtovné obdobie  Rok n-2 Rok n-1 Rok n** 

Spolu majetok = spolu vlastné imanie a záväzky    

Vlastné imanie    

Základné imanie    

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením    

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení    

Tržby z predaja tovaru    

Tržby z predaja vlastných výrobkov    

Tržby z predaja služieb    

Daň z príjmov    

Čistý obrat    

Náklady na hospodársku činnosť spolu    

Náklady na finančnú činnosť    

Výnosy na hospodársku činnosť    

Výnosy na finančnú činnosť    

Krátkodobé pohľadávky (súčet)    

Dlhodobé pohľadávky (súčet)    

Dlhodobé záväzky (súčet)    

Krátkodobé záväzky (súčet)    

Záväzky z obchodného styku    

Krátkodobé finančné výpomoci    

Zásoby    

Spotreba materiálu    

Služby    

Osobné náklady    

Finančné účty    

Časové rozlíšenie aktív    
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Obežný majetok    

Neobežný majetok    

Bežné bankové úvery    

Výdavky budúcich období krátkodobé    

Výnosy budúcich období krátkodobé    

Ostatné krátkodobé rezervy    

Rezervy zákonné krátkodobé    

Pohľadávky z obchodného styku    

Nákladové úroky    
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