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561
ZÁKON
z 29. októbra 2007
o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky poskytovania
investiènej pomoci na rozvoj regiónov1) (ïalej len investièná pomoc) a pôsobnos orgánov verejnej správy
pri poskytovaní investiènej pomoci a kontrole jej pouitia.
(2) Tento zákon je schémou2) tátnej pomoci pod¾a
osobitného predpisu.1)
§2
Investièná pomoc
(1) Investièná pomoc na podporu poèiatoènej
investície3) a vytvárania pracovných miest4) sa poskytuje formou
a) dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku5) a dlhodobého nehmotného majetku,6)
b) ú¾avy na dani z príjmu pod¾a osobitného predpisu,7)
c) príspevku na vytvorené nové pracovné miesta pod¾a
osobitného predpisu,8)
d) prevodu nehnute¾ného majetku alebo zámeny nehnute¾ného majetku za cenu niiu, ako je veobecná hodnota majetku,9) prièom sa nepouijú ustanovenia osobitného predpisu.10)
(2) Investièná pomoc pod¾a odseku 1 písm. a), c) a d)
sa poskytne na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovate¾om investiènej pomoci a prijímate¾om.
(3) Pri investiènej pomoci pod¾a odseku 1 písm. d)
zmluva o prevode nehnute¾ného majetku alebo zámen1

ná zmluva o zámene nehnute¾ného majetku musí
obsahova ustanovenia o zriadení záloného práva11)
uzatvoreného najmenej na pä rokov odo dòa prevodu
majetku.
(4) Poskytovate¾om investiènej pomoci je
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo), ak ide o investiènú pomoc
pod¾a odseku 1 písm. a),
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo financií) prostredníctvom vecne
a miestne prísluného správcu dane, ak ide o investiènú pomoc pod¾a odseku 1 písm. b),
c) Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo práce)
prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny (ïalej len ústredie práce), ak ide o investiènú pomoc pod¾a odseku 1 písm. c),
d) vlastník alebo správca nehnute¾nosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, alebo Slovenský
pozemkový fond, poskytovate¾om tejto formy investiènej pomoci môe by aj obec, vyí územný celok
alebo organizácia v ich zriaïovate¾skej pôsobnosti,
ak ide o investiènú pomoc pod¾a odseku 1 písm. d).
(5) Na poskytnutie investiènej pomoci nie je právny
nárok.
§3
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) investièným zámerom na poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len investièný zámer) projekt zameraný
na poèiatoènú investíciu alebo vytvorenie pracovných miest, ktoré bezprostredne súvisia s investièným zámerom, ktorý je zrealizovaný jedným podnikom alebo viacerými podnikmi v období troch rokov,

) Nariadenie Komisie (ES) è. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatòovaní èlánkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investiènú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
2
) § 5 ods. 3 zákona è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
3
) Èl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia (ES) è. 1628/2006.
4
) Èl. 2 bod 1 písm. m) nariadenia (ES) è. 1628/2006.
5
) Èl. 2 bod 1 písm. e) nariadenia (ES) è. 1628/2006.
6
) Èl. 2 bod 1 písm. f) nariadenia (ES) è. 1628/2006.
7
) § 30a zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 561/2007 Z. z.
8
) § 54 ods. 2 písm. h) zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 561/2007 Z. z.
9
) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku.
10
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej
rady è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe
majetku tátu v znení neskorích predpisov a zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení neskorích predpisov.
11
) § 151a a 151m Obèianskeho zákonníka.
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b) prijímate¾om investiènej pomoci (ïalej len prijímate¾) právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v ivnostenskom registri,
ktorá bude realizova investièný zámer v Slovenskej
republike; prijímate¾ musí by v 100 % vlastníctve
iadate¾a alebo iadate¾ musí by vo vzahu k prijímate¾ovi ovládajúcou osobou,12)
c) novým výrobným a technologickým zariadením zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo doteraz nikde odpisované a nebolo vyrobené
viac ako tri roky pred jeho obstaraním,
d) mierou nezamestnanosti miera vypoèítaná z celkového disponibilného poètu uchádzaèov o zamestnanie zverejòovaná ústredím práce,
e) technologickým centrom miesto, v ktorom prijímate¾
vykonáva èinnosti prináajúce vylepenie alebo
zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií
vyuívaných vo výrobnom procese, prièom výrobný
proces sa nepovauje za èinnos technologického
centra,
f) centrom strategických sluieb miesto, v ktorom
prijímate¾ poskytuje sluby s vysokou pridanou
hodnotou, podporujúce zamestnanos kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj poèítaèových
programov, odborných rieite¾ských centrách,
centrách na opravu pièkových technológií, centrách zákazníckej podpory a ústrediach nadnárodných firiem,
g) komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri sluby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie sluby, stravovacie sluby, doplnkové sluby  lyovanie, kúpanie,
portovo-relaxaèné sluby, kultúrno-poznávacie
sluby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,
h) intenzitou investiènej pomoci podiel celkovej výky
investiènej pomoci k celkovým oprávneným nákladom súvisiacich s realizáciou investièného zámeru
vyjadrený v percentách,
i) ponukou na poskytnutie investiènej pomoci písomné oznámenie ministerstva o predpokladanej výke
investiènej pomoci pod¾a jednotlivých foriem a urèenie podmienok, za ktorých mono investiènú pomoc
èerpa,
j) zaèatím prác zaèatie stavebných prác alebo prvá
právne záväzná povinnos objedna strojové a technologické zariadenie, nerozumie sa ním vykonávanie predbených túdií na posudzovanie realizovate¾nosti investièného zámeru bez oh¾adu na ich
prvenstvo,
k) skonèením investièného zámeru nadobudnutie právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia na poslednú
stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu
na uvedenie stavby alebo technológie, ktorej sa investièná pomoc týka, do trvalej prevádzky.
12
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Podmienky na poskytnutie
investiènej pomoci
§4
Priemyselná výroba
(1) Podmienky na poskytnutie investiènej pomoci
v priemyselnej výrobe13) sú:
a) vybudovanie nového podniku, rozírenie existujúceho podniku, diverzifikácia výroby podniku na nové,
dodatoèné výrobky alebo zásadná zmena výrobného
programu existujúceho podniku, alebo kúpa podniku,3)
b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení,14) ktoré sú urèené na výrobné úèely, a to
v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 800 miliónov Sk,
z toho najmenej 50 % z vlastného imania právnickej
osoby alebo z vlastných prostriedkov fyzickej osoby 
podnikate¾a,
d) výroba, èinnosti, procesy, stavby alebo výrobné
a technologické zariadenia spåòajúce podmienky na
ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných
predpisov,15)
e) dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu trieb
z podnikate¾ských èinností uvedených v investiènom zámere z celkových trieb prijímate¾a.
(2) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese
alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyia
ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejòovaná v tatistických údajoch ústredia
práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola iados o poskytnutie investiènej pomoci doruèená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1
písm. c) sa zniuje na 400 miliónov Sk.
(3) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese
alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 50 % vyia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejòovaná v tatistických
údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola iados o poskytnutie investiènej pomoci doruèená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. c) sa zniuje na 200 miliónov Sk.
§5
Technologické centrá
Podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pre
technologické centrá sú:
a) vybudovanie nového technologického centra alebo
rozírenie existujúceho centra,
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlho-

) § 66a Obchodného zákonníka.
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
14
) Kapitoly 84, 85 a 90 prílohy è. 1 nariadenia Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o spoloènom
colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2).
15
) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorích predpisov, zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
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dobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 40 miliónov Sk, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami
fyzickej osoby  podnikate¾a,
c) z celkového poètu zamestnancov budú tvori minimálne 60 % zamestnanci s vysokokolským vzdelaním.
§6
Centrá strategických sluieb
Podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pre
centrá strategických sluieb sú:
a) vybudovanie nového centra strategických sluieb
alebo rozírenie existujúceho centra strategických
sluieb,
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 35 miliónov Sk, prièom najmenej 50 % musí by krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami
fyzickej osoby  podnikate¾a,
c) z celkového poètu zamestnancov budú tvori minimálne 30 % zamestnanci s vysokokolským vzdelaním.
§7
Cestovný ruch
(1) Podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pre
cestovný ruch sú:
a) vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu o nové sluby,
b) obstaranie nových technologických zariadení,16)
ktoré sú urèené na poskytovanie sluieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného
dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného
majetku pod¾a § 8 ods. 1 písm. a) a b),
c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pod¾a § 8 ods. 1
písm. a) a b) najmenej v sume 500 miliónov Sk,
z toho najmenej 50 % musí by krytých vlastným
imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby  podnikate¾a,
d) sluby, èinnosti, procesy, stavby alebo zariadenia
spåòajúce podmienky na ochranu ivotného prostredia pod¾a osobitných predpisov,15)
e) dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu trieb
z podnikate¾ských èinností uvedených v investiènom zámere z celkových trieb prijímate¾a.
(2) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese
alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyia
ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejòovaná v tatistických údajoch ústredia
práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola iados o poskytnutie investiènej pomoci doruèená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1
písm. c) sa zniuje na 250 miliónov Sk.
16

) Kapitola 90 prílohy è. 1 nariadenia (EHS) è. 2658/87.
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(3) Ak investièný zámer bude realizovaný v okrese
alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 50 % vyia ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zverejòovaná v tatistických údajoch ústredia práce za posledný kalendárny
rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola iados
o poskytnutie investiènej pomoci doruèená ministerstvu, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa zniuje na
100 miliónov Sk.
§8
Oprávnené náklady
(1) Oprávnené náklady vzahujúce sa na investièný
zámer posudzovaný na úèel investiènej pomoci, ktoré
môu by podporené, tvoria
a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového zariadenia pod¾a § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7
ods. 1, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok od
iných ako ekonomicky a personálne prepojených
osôb a bude vyuívaný výhradne prijímate¾om v podniku pod¾a investièného zámeru,
b) dlhodobý nehmotný majetok do výky 50 % hodnoty
dlhodobého hmotného majetku pod¾a písmena a),
ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv
know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, e bude obstaraný za
trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo
personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do
majetku prijímate¾a a bude odpisovaný a vyuívaný
výhradne prijímate¾om v podniku najmenej pä rokov pod¾a investièného zámeru, alebo
c) výka miezd pred zdanením zamestnancov prijatých
na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investièným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v prepoète za obdobie
dvoch rokov.
(2) Prijímate¾ nemôe do oprávnených nákladov pod¾a odseku 1 písm. a) a b) zapoèíta dlhodobý hmotný
majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa
tátna pomoc poskytla.
Schva¾ovanie investiènej pomoci
§9
Podanie investièného zámeru
(1) iadate¾ predloí v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme investièný zámer ministerstvu, ktorý obsahuje
a) identifikaèné údaje iadate¾a, ktorými sú
1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikaèné èíslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak
sú zriadené, meno a priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej tatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú
osobu kona, meno a priezvisko, rodné èíslo a tr-
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i)
j)
k)
l)

Zbierka zákonov è. 561/2007

valý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je iadate¾om právnická osoba,
2. meno a priezvisko, rodné èíslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie,
v ktorom podniká,13) meno a priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania
a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je iadate¾om
fyzická osoba  podnikate¾,
plánovanú výku finanèných prostriedkov urèených
na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku v èase realizácie
investièného zámeru v èlenení na jednotlivé roky
a úèel pouitia,
predpokladaný poèiatoèný stav a koneèný stav zamestnancov a poiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,
predpokladanú priemernú výku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na
zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie,
oznaèenie katastrálneho územia, na ktorom bude
investièný zámer realizovaný vrátane informácie
o vzahu lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii,
poiadavky na technické vybavenie územia, poadovanú celkovú plochu výstavby v m2 èlenenú na plochu urèenú na vybudovanie výrobných priestorov,
skladových priestorov a administratívnej budovy,
zoznam nového výrobného a technologického zariadenia urèeného na realizáciu investièného zámeru
vrátane uvedenia roku jeho výroby,
informácie o predpokladanej výstavbe nových budov
alebo o predpokladanom vyuití prenájmu u existujúcich budov alebo ich kúpy,
etapy realizácie investièného zámeru a predpokladaný termín zaèatia výroby alebo poskytovania sluby,
poadovanú výku konkrétnych foriem investiènej
pomoci,
údaje o inej poadovanej alebo poskytnutej pomoci
z verejných prostriedkov,
ïalie údaje uvedené v prílohe k zákonu.

(2) iadate¾ k investiènému zámeru priloí,
a) ak ide o právnickú osobu,
1. spoloèenskú zmluvu alebo zakladate¾skú zmluvu
spoloènosti alebo jej úradne osvedèenú kópiu,
2. stanovy, ak ich akciová spoloènos, drustvo alebo spoloènos s ruèením obmedzením majú,
3. výpis z obchodného registra alebo doklad obdobný výpisu z obchodného registra, ak ide o zahraniènú právnickú osobu,
4. výroèné správy alebo individuálne úètovné závierky, alebo konsolidované úètovné závierky, ak je ich
právnická osoba povinná zostavova pod¾a osobitného predpisu;17) ak sa na právnickú osobu vzahuje povinnos ma individuálne úètovné závierky
17

)
)
19
)
20
)
18

§
§
§
§
§
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overené audítorom,18) prikladá individuálne úètovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné
po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za posledný kalendárny rok
alebo hospodársky rok, ak podniká kratie ako tri
kalendárne roky alebo hospodárske roky,
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
1. overený doklad oprávòujúci na podnikanie,
2. výpis z obchodného registra, ak je v òom zapísaný,
3. úètovnú závierku za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky19) alebo za posledný kalendárny rok, ak podniká kratie ako tri kalendárne
roky.
§ 10
Posúdenie investièného zámeru
(1) Ministerstvo posúdi úplnos investièného zámeru, a ak investièný zámer obsahuje vetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 30 dní zabezpeèí k investiènému zámeru vypracovanie odborného posudku
(ïalej len posudok).
(2) Ministerstvo je oprávnené vyiada si od prísluných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie úplnosti investièného zámeru. Na
iados ministerstva sú tieto orgány povinné poskytnú
poadované informácie bezodkladne.
(3) Posudok zoh¾adní hospodársky a sociálny význam
investièného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na
posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky.
(4) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ má predpoklad
splni podmienky na poskytnutie investiènej pomoci
pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,20)
ministerstvo vypracuje návrh na poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len návrh), v ktorom uvedie formy
investiènej pomoci, výku investiènej pomoci pod¾a
jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investiènej pomoci. Ministerstvo zale návrh na vyjadrenie
poskytovate¾om investiènej pomoci.
(5) Poskytovatelia investiènej pomoci posúdia predpoklady splnenia podmienok na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov20) a do 30 dní od doruèenia návrhu zalú ministerstvu písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investiènej pomoci.
Súèasou stanoviska je aj vyjadrenie k finanènému
krytiu navrhovanej formy investiènej pomoci. Ak poskytovate¾ investiènej pomoci ministerstvu stanovisko
v urèenej lehote nezale, predpokladá sa, e s poskytnutím investiènej pomoci súhlasí.
(6) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ nemá predpoklad splni podmienky na poskytnutie investiènej po-

6 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
19 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3 ods. 3 a 4 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
30a zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 561/2007 Z. z.
54 ods. 2 písm. h) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení zákona è. 561/2007 Z. z.
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moci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,20) ministerstvo písomne oznámi iadate¾ovi, e nespåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci.
§ 11
Ponuka investiènej pomoci
(1) Ministerstvo na základe súhlasných stanovísk
pod¾a § 10 ods. 5 písomne potvrdí iadate¾ovi, e investièný zámer spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci, a do 30 dní vypracuje ponuku investiènej
pomoci (ïalej len ponuka).
a)
b)
c)
d)

(2) Ministerstvo v ponuke uvedie
identifikaèné údaje iadate¾a investiènej pomoci,
formy investiènej pomoci, ktoré sa majú poskytnú,
výku jednotlivých foriem investiènej pomoci,
podmienky poskytnutia investiènej pomoci.

(3) Ponuka nemôe obsahova formu investiènej pomoci, s ktorou poskytovate¾ investiènej pomoci nesúhlasí. Ponuku zale ministerstvo iadate¾ovi a poskytovate¾om investiènej pomoci.
(4) Ak práca na investiènom zámere bola zaèatá pred
písomným potvrdením pod¾a odseku 1, investiènú pomoc nemono poskytnú.

c)

d)

e)

ce, ak je iadate¾om právnická osoba, ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nie je zapísaná
v obchodnom registri, výpis zo ivnostenského registra nie starí ako tri mesiace, výpis z obchodného registra a výpis zo ivnostenského registra musí obsahova rovnaké údaje ako ku dòu predloenia
investièného zámeru,
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov
uvedených v investiènom zámere a v jeho prílohe,
doklad, vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
tri mesiace, preukazujúci, e iadate¾ nie je v èase
podania iadosti v konkurze, likvidácii, v súdom urèenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je
daòovým dlníkom,
doklad, vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
tri mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti iadate¾a, e nemá nedoplatky na odvodoch poistného na
zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,
záväzné vyhlásenie iadate¾a, e najneskôr do 24
mesiacov od doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci zaène obstarávanie dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku a e najneskôr do
troch rokov od doruèenia rozhodnutia o schválení
investiènej pomoci zaène vykonáva podnikate¾skú
èinnos uvedenú v investiènom zámere.

§ 12

§ 13

iados o poskytnutie investiènej pomoci

Rozhodnutie o schválení
investiènej pomoci

(1) iadate¾ môe do 60 dní od doruèenia ponuky
pod¾a § 11 poiada ministerstvo o poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len iados).
(2) iados musí obsahova
a) obchodné meno prijímate¾a, ktorý o poskytnutie investiènej pomoci iada, jeho sídlo, identifikaèné èíslo a daòové identifikaèné èíslo, ak mu bolo pridelené,
b) údaje uvedené v písmene a) o prijímate¾ovi, ktorým
je iná právnická osoba, ktorej zaloenie iadate¾ zabezpeèí v súvislosti s prijatím ponuky pod¾a § 11
a v ktorej bude ma iadate¾ postavenie ovládajúcej
osoby,12) ak prijímate¾om nebude iadate¾,
c) mená a priezviská èlenov tatutárneho orgánu iadate¾a, ak prijímate¾om nebude iadate¾, iados obsahuje aj meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý
pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá
je podnikate¾om, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými iadate¾ zaloí inú právnickú
osobu,
d) formy investiènej pomoci, o ktorých poskytnutie sa
iada,
e) výku jednotlivých foriem investiènej pomoci v èlenení pod¾a § 2 ods. 1.
(3) Prílohou iadosti je
a) výpis z obchodného registra nie starí ako tri mesia21

b)
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(1) Ak iadate¾ spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,20) ministerstvo predloí na základe iadosti iadate¾a návrh na poskytnutie investiènej
pomoci vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda)
na schválenie.
(2) Vláda pri schva¾ovaní návrhu na poskytnutie investiènej pomoci zoh¾adní najmä národohospodársky
význam poèiatoènej investície a úèinky poskytnutia investiènej pomoci na hospodársku súa na relevantnom trhu.
(3) Ak investièná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,21) ministerstvo do
15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investiènej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení investiènej pomoci iadate¾ovi. Rozhodnutie o schválení investiènej pomoci doruèí ministerstvo poskytovate¾om
investiènej pomoci. Ak vláda návrh na poskytnutie investiènej pomoci neschváli, ministerstvo iados zamietne.
(4) Ak investièná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného predpisu,22) ministerstvo do 15
dní od schválenia návrhu na poskytnutie investiènej pomoci vládou postupom pod¾a osobitného predpisu23) poiada Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti navr-

) Èl. 3 nariadenia (ES) è. 1628/2006, èl. 88 Zmluvy o Európskom spoloèenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
) Èl. 7 nariadenia (ES) è. 1628/2006, èl. 88 Zmluvy o Európskom spoloèenstve (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
23
) Nariadenie Komisie (ES) è. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 659/1999, ustanovujúce podrobné
pravidlá na uplatòovanie èlánku 93 Zmluvy o Európskom spoloèenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 4) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1627/2006 z 24. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
22
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hovanej investiènej pomoci so spoloèným trhom,24)
o èom písomne informuje iadate¾a. Ak vláda návrh na
poskytnutie investiènej pomoci neschváli, ministerstvo
iados zamietne.

výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo
v dôsledku rýchlych technologických zmien, za predpokladu, e podnikate¾ská èinnos v danom regióne poèas
uvedeného obdobia bude zachovaná.

(5) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhovaná investièná pomoc je zluèite¾ná so spoloèným
trhom,24) ministerstvo do 15 dní od doruèenia koneèného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci iadate¾ovi. Rozhodnutie o schválení investiènej pomoci doruèí ministerstvo
poskytovate¾om investiènej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, e navrhovaná investièná
pomoc nie je zluèite¾ná so spoloèným trhom, ministerstvo iados zamietne.

(3) Prijímate¾ investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1
písm. c) je povinný zachova poèet nových vytvorených
pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami, na ktoré bude èerpaná investièná pomoc,
najmenej pä rokov odo dòa prvého obsadenia pracovného miesta.

(6) Ak sa investièná pomoc poskytuje vo forme pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. d), ministerstvo doruèí rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci obci, na ktorej území má
by investièný zámer realizovaný.
(7) Proti rozhodnutiu o zamietnutí iadosti na poskytnutie investiènej pomoci nie je prípustný rozklad.
§ 14
Náleitosti rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci
Rozhodnutie o schválení investiènej pomoci pod¾a
§ 13 okrem náleitostí pod¾a veobecného predpisu
o správnom konaní obsahuje
a) oznaèenie prijímate¾a,
b) formy schválenej investiènej pomoci a ich výku,
c) podmienky, za ktorých bola investièná pomoc
schválená,
d) schválenú intenzitu investiènej pomoci a schválenú
výku investiènej pomoci,
e) podmienky èerpania investiènej pomoci.
§ 15
Povinnosti prijímate¾a
(1) Prijímate¾ investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 je
povinný zachova dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investièná pomoc,
a) v rozsahu zodpovedajúcom skutoènej výke èerpanej investiènej pomoci, najmenej vak do výky pod¾a § 4 ods. 1 písm. c) alebo § 4 ods. 2 a 3, alebo § 5
písm. b), alebo § 6 písm. b), alebo § 7 ods. 1 písm. c),
alebo § 7 ods. 2 a 3,
b) v truktúre pod¾a § 4 ods.1 písm. a) a b) alebo § 7
ods. 1 písm. a) a b), a to poèas uplatòovania investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej
vak poèas piatich zdaòovacích období nasledujúcich po zdaòovacom období, v ktorom iadate¾ skonèil investièný zámer.
(2) Podmienka pod¾a odseku 1 písm. a) a b) nebráni
24
25

(4) Prijímate¾ je povinný splni podmienky pod¾a § 4
ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1 najneskôr do troch kalendárnych rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci pod¾a § 13.
(5) Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti
s poèiatoènou investíciou musia by obsadené do troch
rokov po skonèení investièného zámeru.
(6) Prijímate¾ je povinný realizova investièný zámer
tak, e najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov
musí by financovaných z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahàòa
tátnu pomoc.
(7) Schválená intenzita investiènej pomoci a schválená výka investiènej pomoci uvedená v rozhodnutí
o schválení investiènej pomoci pod¾a § 14 nemôe by
prekroèená. Ak prijímate¾ získa investiènú pomoc nad
schválenú výku investiènej pomoci, je povinný vráti
tú èas investiènej pomoci, o ktorú bola prekroèená
schválená výka investiènej pomoci vrátane sankcií
(penále), vo výke ustanovenej pod¾a osobitných predpisov.25)
§ 16
Zruenie a zastavenie
poskytovania investiènej pomoci
(1) Na iados prijímate¾a ministerstvo rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci zruí, ak sa investièná
pomoc ete nezaèala èerpa.
(2) Ak prijímate¾ nezaène najneskôr do 24 mesiacov
od doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci obstaráva dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý
nehmotný majetok pod¾a § 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1 alebo nezaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú
v investiènom zámere najneskôr do troch rokov od doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci,
rozhodnutie o schválení investiènej pomoci stráca platnos a poskytnutú investiènú pomoc musí vráti alebo
odvies vrátane sankcií pod¾a osobitných predpisov.25)
(3) Ak bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a § 2
ods. 1 písm. d) a prijímate¾ nesplní podmienky pod¾a
§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1, § 15 ods. 1, stráca rozhodnutie o schválení investiènej pomoci v èasti týkajúcej
sa schválenia investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1

) Èl. 87 ods. 3 a èl. 88 ods. 3 Zmluvy o Európskom spoloèenstve.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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písm. d) platnos. Prijímate¾ musí poskytnutú investiènú pomoc vráti poskytovate¾ovi investiènej pomoci
vrátane penále vo výke obvyklých úrokov poadovaných za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla
prijímate¾a.
(4) Ak prijímate¾ nesplní podmienky pod¾a § 15
ods. 1, musí poskytnutú investiènú pomoc vráti alebo
odvies vrátane sankcií pod¾a osobitných predpisov.25)
(5) Ak prijímate¾ nesplní podmienky pod¾a § 15
ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investiènej pomoci v èasti týkajúcej sa schválenia investiènej pomoci
pod¾a § 2 ods. 1 písm. c) platnos. Prijímate¾ musí
poskytnutú investiènú pomoc vráti pod¾a osobitných
predpisov.25)
(6) Ak prijímate¾ poèas èerpania aspoò jednej formy
investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od zaèatia èerpania prvej investiènej pomoci nespåòa podmienky pod¾a § 4 ods. 1, § 5 a 6, § 7 ods. 1, musí
vráti alebo odvies u poskytnutú investiènú pomoc
pod¾a osobitných predpisov.25)
§ 17
Kontrola
(1) Kontrolu pouitia investiènej pomoci u prijímate¾a vykonáva
a) ministerstvo pri investiènej pomoci uvedenej v § 2
ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4
ods. 1 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1
písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1,
b) ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce
pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c),
pri podmienke uvedenej v § 5 písm. c), § 6 písm. c)
a pri podmienke uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,
c) prísluný správca dane pri investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a c), pri podmienke uvedenej v § 15 ods. 6,
d) ministerstvo ivotného prostredia pri podmienke
uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) a v § 7 ods. 1 písm. d).
(2) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sú prísluné
kontrolné orgány povinné vykona najneskôr po uplynutí troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investiènej pomoci pod¾a § 13 okrem kontroly splnenia
podmienky uvedenej v § 15 ods. 1 a 4.
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(5) Kontrola investiènej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1
písm. c) sa vykoná v lehote uvedenej v zmluve uzatvorenej pod¾a § 2 ods. 2 a kontrola splnenia podmienky uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch odo dòa
prvého èerpania investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1
písm. c).
(6) Kontrola pod¾a odseku 1 písm. d) sa vykonáva
pod¾a právnych predpisov upravujúcich ochranu ivotného prostredia.15)
(7) Kontrolu neprekroèenia schválenej intenzity investiènej pomoci a výky investiènej pomoci vykonáva
ministerstvo priebene poèas èerpania investiènej pomoci.
(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup
kontrolných orgánov a povinností kontrolovaných osôb
pri výkone kontroly sa pouije osobitný predpis.26)
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 18
(1) Maximálnu intenzitu investiènej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky ustanoví nariadenie, ktoré vydá vláda.
(2) Vzor formulára na získanie investiènej pomoci
ustanoví osobitný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) O poskytnutie investiènej pomoci na ïalí nový
investièný zámer môe ten istý iadate¾ poiada a po
skonèení investièného zámeru a vyèerpaní investiènej
pomoci.
(3) O poskytnutie investiènej pomoci nemôe opakovane poiada prijímate¾, ktorému bola schválená tátna pomoc pod¾a osobitného predpisu.28)
§ 20

(3) Kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4
ods. 1 písm. a), b), c), e), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7
ods. 1 písm. a), b), c), e) spolu s kontrolou splnenia podmienky uvedenej v § 15 ods. 1 a 4 musí by vykonaná
najneskôr po piatich rokoch odo dòa prvého uplatnenia investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. b).

(1) Investièné stimuly schválené pod¾a doterajích
predpisov pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak,
ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investièných stimulov.

(4) Ak investièná pomoc pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, kontrola pod¾a odseku 3 musí by vykonaná poèas piatich rokov odo dòa prvého èerpania
investiènej pomoci pod¾a § 2 ods. 1 písm. a), c) alebo d).

(2) Konanie zaèaté pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov v súlade s regionálnou mapou pomoci na roky
2007 a 2013.

26

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov, zákon
è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z.
27
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
28
) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
§ 52 ods. 3 a 4 zákona è. 595/2003 Z. z.
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§ 21
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 565/2001 Z. z. o investièných
stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 203/2004 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z. a zákona è. 693/2006 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 54 sa odsek 2 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) investièná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovaného ústredím spôsobom a za podmienok
ustanovených v zmluve59b) uzatvorenej medzi ústredím práce a prijímate¾om investiènej pomoci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 59b znie:

59b) § 2 ods. 2 zákona è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z. a zákona è. 209/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 30a
Ú¾ava na dani
pre príjemcov investiènej pomoci
(1) Daòovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie
o schválení investiènej pomoci obsahujúce ú¾avu na
dani pod¾a osobitného predpisu,120a) môe si uplatni
nárok na ú¾avu na dani do výky pod¾a odseku 2, ak súèasne spåòa podmienky stanovené osobitným predpisom 120a) a osobitné podmienky pod¾a odseku 3.
(2) Daòovník si môe uplatni nárok na ú¾avu na dani
do výky dane pripadajúcej na pomernú èas základu
dane. Pomerná èas základu dane sa vypoèíta tak, e
základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypoèíta ako podiel
a) oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investièná pomoc pod¾a osobitného predpisu,120a)
najviac vak do úhrnnej výky obstarávacej ceny
dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného
majetku tejto investície obstaraného po vydaní pí-
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somného potvrdenia iadate¾ovi, e investièný zámer spåòa podmienky na poskytnutie investiènej
pomoci120c) do konca prísluného zdaòovacieho obdobia, za ktoré sa uplatòuje nárok na ú¾avu na dani,
a
b) súètu hodnoty vlastného imania daòovníka vykázaného v úètovnej závierke za zdaòovacie obdobie,
v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie pod¾a osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v písmene a).
(3) Osobitnými podmienkami pod¾a odseku 1 sú:
a) daòovník poèas zdaòovacích období, za ktoré si
uplatòuje ú¾avu na dani, vyuije vetky ustanovenia
tohto zákona zniujúce základ dane, na ktoré mu
vzniká nárok, a to najmä uplatnením
1. odpisov pod¾a § 22 a 29; v období uplatòovania
ú¾avy na dani nie je moné prerui odpisovanie
hmotného majetku pod¾a § 22 ods. 9,
2. opravných poloiek a rezerv pod¾a § 20,
b) daòovník je povinný poèas zdaòovacích období, za
ktoré si uplatòuje ú¾avu na dani, odpoèíta od základu dane daòovú stratu alebo èas daòovej straty,
o ktorú v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach
neznioval základ dane, a to vo výke základu dane;
ak je základ dane vyí ako výka daòovej straty,
o ktorú sa v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach neznioval základ dane, zníi sa základ dane
o výku tejto straty,
c) daòovník nemôe uplatni ú¾avu na dani pod¾a odseku 4 pri zruení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zruení alebo
pozastavení podnikate¾skej èinnosti,
d) daòovník je povinný pri vyèíslení základu dane vo
vzájomnom obchodnom vzahu so závislou osobou
postupova pod¾a § 18 a dodriava princíp nezávislého vzahu.
(4) Nárok na ú¾avu na dani pod¾a odseku 1 si daòovník môe uplatni najviac na pä bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaòovacích období, prièom prvým zdaòovacím obdobím, za ktoré si mono ú¾avu na dani
uplatni, je zdaòovacie obdobie, v ktorom bolo daòovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci a daòovník splnil podmienky stanovené osobitným
predpisom120a) a osobitné podmienky pod¾a odseku 3,
najneskôr vak zdaòovacie obdobie, v ktorom uplynuli
tri roky od vydania rozhodnutia vydaného pod¾a osobitného predpisu.120a)
(5) Nárok na ú¾avu na dani si daòovník môe uplatni
najviac do výky, ktorá v priebehu zdaòovacích období,
za ktoré sa uplatòuje ú¾ava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investiènej pomoci
v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci vydanom
pod¾a osobitného predpisu.120a)
(6) Výka ú¾avy na dani sa nemení, ak je daòovníkovi
dodatoène vyrubená alebo ak je daòovníkom v dodatoènom daòovom priznaní uvedená vyia daòová povinnos, ako bola uvedená v daòovom priznaní.
(7) Výka nevyèerpanej hodnoty investiènej pomoci
formou ú¾avy na dani sa nemení, ak bola daòovníkovi
vyrubená alebo ak je daòovníkom v dodatoènom daòo-
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vom priznaní uvedená niia daòová povinnos, ako
bola uvedená v daòovom priznaní.
(8) Ak daòovník nedodrí niektorú zo veobecných
podmienok stanovených osobitným predpisom120a) alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a)
a b), nárok na ú¾avu na dani pod¾a odseku 1 zaniká
a daòovník je povinný poda dodatoèné daòové priznanie za vetky zdaòovacie obdobia, v ktorých ú¾avu na
dani uplatnil. Daò, na ktorú bola uplatnená ú¾ava na
dani a ktorá bola priznaná v dodatoènom daòovom priznaní, je splatná do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo podané
dodatoèné daòové priznanie.
(9) Ak daòovník nedodrí podmienku uvedenú v od-
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seku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na ú¾avu na dani
v príslunom zdaòovacom období a je povinný poda
dodatoèné daòové priznanie za kadé zdaòovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodral. Daò priznaná
v dodatoènom daòovom priznaní je splatná v lehote
pod¾a odseku 8..
Poznámky pod èiarou k odkazom 120a a 120c znejú:

120a) Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
120b
) § 8 zákona è. 561/2007 Z. z.
120c
) § 11 ods. 1 zákona è. 561/2007 Z. z..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha k zákonu è. 561/2007 Z. z.

ÏALIE ÚDAJE INVESTIÈNÉHO ZÁMERU
1. Údaje o iadate¾ovi investiènej pomoci:
a) obrat za posledné tri finanèné roky (mil. Sk) (na prepoèet sa pouije kurz platný k 1. januáru roku, v ktorom je
predkladaný investièný zámer) v èlenení:
1. Slovenská republika,
2. èlenské táty Európskej únie,
3. ostatné táty,
b) èistý prevádzkový príjem, rentabilita pouitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri finanèné roky
(mil. Sk) v èlenení ako v písmene a),
c) poèet zamestnancov za posledné tri roky v èlenení ako v písmene a),
d) objem predaných výrobkov (sluieb) za posledné tri finanèné roky (mil. Sk) v èlenení ako v písmene a),
e) vklady jednotlivých osôb do základného imania väèie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (drba) akcií vo vyom podiele ako 10 % vetkých akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uvies v komentári,
f) v prípade èlenstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoloèností tie konsolidované údaje pod¾a
písmen a), b), c) a d) za celú skupinu.
2. Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na investièný zámer s výh¾adom na pä rokov v èlenení:
a) vlastné finanèné prostriedky,
b) cudzie zdroje, z toho: kapitálové vklady,
bankové úvery,
pôièky,
c) tátna pomoc pod¾a zákona o investiènej pomoci,
d) iné druhy tátnej pomoci (národná, regionálna),
e) ostatné zdroje.
3. Doterají predmet podnikania (èinnosti) a druh podnikate¾skej èinnosti, na ktorý je investícia urèená:
a) charakteristika výrobkov (sluieb) zahrnutých v investiènom zámere pod¾a klasifikácie produkcie,14)
b) oprávnenie potrebné na túto èinnos.
4. Predpokladaný hospodársky výsledok (pred zdanením) s výh¾adom na pä rokov (mil. Sk).
5. Predpokladané roèné príjmy z predaja s výh¾adom na pä rokov po zaèatí výroby (sluieb) (mil. Sk).
6. Predbené poiadavky na dodávky tovarov a sluieb poèas (pri) výstavby, poèas skúobnej prevádzky, poèas hromadnej výroby.
7. Predpokladaný vývoj nábehu (nárast) novej výroby (sluieb) z h¾adiska hodnoty a objemu, rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (sluieb) v èlenení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz, kapacita výroby za rok
v èlenení na jednotlivé výrobky.
8. Predpokladané zahranièné trhy, kde bude dodávaný tovar (sluby), a spôsob zaistenia odbytu.
9. Zamestnanos a vzdelávanie:
a) poèet nových vytvorených pracovných miest v jednotlivých rokoch od zaèatia investovania a predpokladaný koneèný stav zamestnancov v èlenení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby pod¾a
vzdelanostnej truktúry:
1. s vysokokolským vzdelaním,
2. s úplným stredokolským vzdelaním,
3. so základným vzdelaním,
b) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené, celkový vplyv investície na zamestnanos v Slovenskej republike,
c) stupeò vytvárania nových pracovných miest u dodávate¾ov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest) vyplývajúce z projektu:
1. viac ne 1 nepriame nové pracovné miesto na kadé priame nové pracovné miesto,
2. medzi 0,5 a 1,
3. menej ne 0,5,
d) poèet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní, druh vzdelávania (veobecné, pecifické), predpokladané náklady
na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum zaèatia a skonèenia vzdelávania.
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10. Vplyv na ivotné prostredie:
a) druh a predpokladané mnostvo chemických látok a prípravkov pouívaných pri výrobe,
b) druhy, koncentrácia a predpokladané mnostvo zneèisujúcich látok vypúaných do vôd a ovzduia,
c) druhy a mnostvo vznikajúcich odpadov pri výrobe pod¾a kódu odpadu,
d) pouívané prírodné základné suroviny na výrobu.
11. Kapacita a trhy:
a) odhad podielu iadate¾a na relevantnom trhu pred zaèatím investièného zámeru a po skonèení investièného zámeru za prísluný výrobok,
b) predpokladané ovplyvnenie relevantného trhu budúcou produkciou, odhad zmien celkovej kapacity prijímate¾a (na úrovni skupiny) v èlenských tátoch Európskej únie v období od roku pred prvým rokom realizácie investièného zámeru do roka nasledujúceho po roku skonèenia investièného zámeru (z h¾adiska objemu a hodnoty),
c) vplyv investièného zámeru na celkovú realizovate¾nú kapacitu pod¾a jednotlivých výrobkov v èlenských tátoch
Európskej únie po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba plánovaná v investièného zámere.
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