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VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 15. marca 2017,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej

pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru,
podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu
realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy

a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej
tabuli

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 až 5 zákona č. 561/2007
Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného
zámeru sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie záverečnej hodnotiacej správy sú uvedené v prílohe
č. 4.

(5) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o využívaní investície sú uvedené
v prílohe č. 5.

(6) Podrobnosti o informačnej tabuli sú uvedené v prílohe č. 6.

(7) Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečná hodnotiaca správa
a ročná správa o využívaní investície spolu s prílohami sa predkladajú v jednom listinnom
vyhotovení a v elektronickej forme na CD nosiči.

§ 2

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na
predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej
správy a ročnej správy o využívaní investície,
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2. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 156/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti
o informačnej tabuli.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

Peter Žiga v. r. 
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Príloha
č. 1

k vyhláške
č. 67/2017

Z. z.

D
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rces\9fa7ce89-c4a1-4de0-9895-9eed5c3117a4_1.pdf

Právna forma:

FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI

DIČ:

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

I.

1.2

1.3

1.6

1.7

IČO:

1.

1.4

E-mailová adresa Tel. kontakt

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1.1

1.8 Zodpovedný zástupca:

Obchodné meno právnickej osoby / Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

Identifikačné údaje

1.9

Meno a priezvisko

Spoločnosť

Kontaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci investičného zámeru

Kontaktná adresa

Adresa trvalého pobytu

E-mailová adresa Tel. kontakt Kontaktná adresa

Meno a priezvisko

Funkcia

1.5

    VZOR                                                                                  
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do (mesiac):

Obrat (eur) Počet zamestnancov

4.2 Štát, v ktorom je sídlo skupiny

V prípade členstva v skupine konsolidované ekonomické údaje za skupinu ekonomicky a personálne prepojených osôb za posledné tri účtovné obdobia.

Ekonomické ukazovatele žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia 

3.1

3.

2. Majetkovoprávne vzťahy

Účtovné obdobie od (mesiac):

ostatné krajiny

v rámci EÚ

v Slovenskej republike v Slovenskej republike

Celkové tržby (eur)

Počet zamestnancov

Celkovo

3.2

ostatné krajiny

Celkovo

Celkové aktíva (eur)

v rámci EÚ

4.

4.1 Obchodné meno skupiny

4.3

Hospodársky výsledok      

(eur)

3.3

Účtovné obdobie

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na 

iné podniky podľa prílohy 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 sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) % Štát

Účtovné obdobie

Účtovné obdobie

Konsolidované údaje za skupinu 
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Veľký podnik - nespĺňajúci kritériá stanovené v Prílohe I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014

Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb

Odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:5.

Založenie novej 

prevádzkárne
Rozšírenie kapacity 

existujúcej prevádzkárne

II.

Diverzifikácia výroby prevádzkárne na 

výrobky, ktoré sa  predtým v prevádzkárni 

nevyrábali

Mikro podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014

Malý podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 

Stredný podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014 

5.

Názov investičného zámeru

Zásadná zmena celkového 

výrobného procesu existujúcej 

prevádzkárne

6. Oprávnenia potrebné na túto činnosť:

4. Stručná charakteristika investičného zámeru

ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

Veľkosť podniku

3. Charakteristika investičného zámeru

2. Typ investičného zámeru

1.
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Výška a forma/y podpory

Výška oprávnených nákladov

Počet vytvorených pracovných miest

Program / schéma podpory

8.1 Rok podania investičného zámeru 8.2 Predpokladaný termín začatia prác

8.3 Predpokladaný termín ukončenia investičného zámeru 8.4 Predpokladaný termín začatia výroby / činnosti

Harmonogram investičného zámeru (mesiac/rok)

áno

8.

nie

9.

Predpokladaný rok dosiahnutia plnej kapacity výroby / 

poskytovaných služieb

8.5

Názov

(výrobok, služba)

Export mimo EÚ

(%)

Nový / 

súčasný

Začal príjemca (na úrovni skupiny) v období troch rokov pred podaním investičného zámeru práce na inom investičnom zámere v rovnakom regióne 

NUTS 3, na ktorý bola poskytnutá iná štátna/minimálna pomoc?

Rok 

dosiahnutia 

plnej kapacity

Tržby v roku 

dosiahnutia plnej 

kapacity (eur)

Export v rámci EÚ 

(%)

Pridaná hodnota 

v SR (eur)

7.1

7.

Ak áno:

Dátum začatia prác 

(deň/mesiac/rok)

7.67.2

7.3

7.5

7.4

Kto realizoval tento investičný zámer? 

(názov právnickej osoby)

Údaje o výsledkoch činnosti (výrobok, služba) súvisiacich s realizáciou investičného zámeru po dosiahnutí plnej kapacity
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10.

Oprávnené náklady (eur) 

Investičné náklady (dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok) Mzdové náklady

Oprávnené mzdové náklady podľa rokov

11.2 Investičné (oprávnené) náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v nominálnej hodnote (eur)

9 10430

Maximálne kapacity výroby/služby

Rok 0 1

6 7

Výrobok/služba

852

2 3 4 5 6 9

Výrobná kapacita po realizácii investičného 

zámeru

1

SPOLU

Ostatné 

oceniteľné 

práva

Know-how

DHM

11.1

Rok

Stroje, 

prístroje, 

zariadenia

Stavby

Pozemky

DNM

Software

Pat. práva

Licencie

11.

Výrobná kapacita pred realizáciou investičného 

zámeru (eur)

7 8 10 spolu

SPOLU
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Plánované zdroje financovania (eur)

12.1

7 8

Bankové úvery

3 4 5 6

HV po zdanení

Základné

kap. vklady

Priama

invest. pomoc

0 1 2

Ostatný

vlastný kap.

Ostatné

kap. vklady

12.

Vlastný kapitál

Rok 9 10 SPOLU

Ostatné

Pôžičky

Pôž. v skupine

Nerozdel. zisk 

minulých rokov

SPOLU

Špecifikujte osoby poskytujúce pôžičku / úver (identifikačné údaje osoby poskytujúcej pôžičku)

Kapitálové vklady
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15.

Zamestnanosť

Počet vytvorených nových pracovných miest

Priemerná cena práce

Rok

Kumulatívny počet vytvorených nových prac. 

miest

16.1

V prípade rozšírenia v kapacity v existujúcej prevádzkárni - priemerné hodnotové alebo objemové vyjadrenie výroby za obdobie troch rokov pred podaním 

investičného zámeru a pri dosiahnutí plnej výrobnej kapacity

Počiatočný stav zamestnancov k dátumu 

podania investičného zámeru

účtovná hodnota znovu použitých aktív vo fišk. 

roku predchádzajúcom začatiu prác

predpokladaný nárast produkcie

V prípade diverzifikácie - účtovná hodnota znovu použitých aktív zaevidovaná vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác

16.

13.

16.3

16.4

14.

hodnota oprávnených nákladov

16.2

SPOLU

Rok

hodnota oprávnených nákladov

V prípade zásadnej zmeny výrobného procesu  - porovnanie oprávnených nákladov a odpisov aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, 

vykonaných počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov

Rok

špecifikácia zásadnej zmeny výr. procesu

odpisy aktív súvisiacich s modernizáciou za tri 

uplynulé fiškálne roky

stav v čase naplnenia výrobnej kapacity

jednotky

priemerný stav

špecifikácia diverzifikácie
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Požiadavky na odbornú kvalifikáciu zamestnancov

     

Predpokladané okresy, v ktorých budú pracovné miesta vytvárané

viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto

menej než 0,5 Vysvetlenie

medzi 0,5 až 1

17. Vzdelávanie

Predpokladaný počet zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ktorí budú vzdelávaní s:

     

Dátum začatia a ukončenia vzdelávania

Plánované programy vzdelávania (všeobecné, špecifické), krajina(y), v ktorých budú realizované:

     

VŠ vzdelaním

16.5 16.6

16.7

16.8

Predpokladané náklady na vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s investičným zámerom 

(eur)
17.1

17.2

17.3

VŠ vzdelaním

SŠ vzdelaním

ZŠ vzdelaním

17.4

SŠ vzdelaním

SPOLU

ZŠ vzdelaním

SPOLU

Z celkového počtu zamestnancov v súvislosti s 

investičným zámerom, počet zamestnancov s:

Stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest)
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Umiestnenie výroby (služieb)

Katastrálne územie

Obec

Číslo parcely/parciel, príp. číslo LV

Kraj

Okres

Vlastník (identifikačné údaje)

Požiadavky na  výstavbu

Požiadavky na celkovú plochu výstavby (v m2)

Požiadavky na technické vybavenie územia (v príslušných jednotkách) (vyplní sa iba v prípade výstavby)

Špecifikujte, či pôjde o výstavbu nových budov, prístavbu alebo využitie existujúcich priestorov

     

Spôsob nadobudnutia a využitia nehnuteľnosti

     kúpa výstavba nájom

voda:

pre administratívne budovy:  

elektronická komunikačná sieť:

pre dopravu a komunikácie:

pre skladovacie priestory:

elektrina:

plyn:

ďalšie požiadavky na infraštruktúru:    

využitie existujúcich priestorov bez zmien

prístavba

zhodnotenie existujúcich budov

ďalšie:

kanalizácia:

pre výrobu (službu):

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

19.1

19.2

20.

21.

19.

výstavba na "zelenej lúke" 

(greenfield)

výstavba v "hnedom 

parku" (brownfield)

výstavba nových budov

Špecifikácia lokality, v ktorej bude investícia 

realizovaná
Vzťah lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej 

dokumentácii

18.8
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22. Zoznam nového výrobného a technologického zariadenia

V prípade väčšieho počtu obstarávaných zariadení sa uvedie celý zoznam v rámci investičného zámeru

Rok výrobyPopis výrobného a technologického zariadeniaTypové označenie Krajina pôvodu
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1. Odhad podielu

2. Realizovateľná výrobná kapacita

2.1 2.2

KAPACITA A TRHY

Podiel (%) pred 

začatím IZ

Výrobok (služba)
Podiel (%) pred 

začatím IZ

Podiel (%) po 

ukončení IZ

Odhad podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu pred začatím 

realizácie investičného zámeru a v roku ukončenia investičného zámeru na 

predaji príslušného výrobku (služby)

III.

1.1 1.2 Odhad podielu žiadateľa na trhu SR pred začatím realizácie investičného 

zámeru a v roku ukončenia investičného zámeru na predaji príslušného 

výrobku (služby)

Výrobok (služba)
Podiel (%) pred 

začatím IZ

Podiel (%) po 

ukončení IZ

Podiel (%) pred 

začatím IZ
Výrobok (služba)

Podiel (%) po 

ukončení IZ
Výrobok (služba)

Podiel (%) po 

ukončení IZ

Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na relevantnom 

geografickom trhu pred začatím realizácie investičného zámeru a po jeho 

ukončení

Realizovateľná kapacita príslušného výrobku (služby) na trhu SR pred 

začatím realizácie investičného zámeru a po jeho ukončení
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4. Zoznam očakávaných odberateľov

5. Zoznam hlavných konkurentov

konkurent
štát sídla 

konkurenta
trhový podiel EHP / SR

dodávateľ

odberateľ

3.

predmet dodávok
štát sídla 

dodávateľa

trhový podiel EHP / SR

Zoznam očakávaných dodávateľov

štát sídla 

konkurenta
konkurent

štát sídla 

odberateľa
predmet dodávok
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Prírodné základné suroviny používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) Chemické látky a prípravky používané pri výrobe (vstupujúce do výroby)

Jed

n.

Jed

n.

Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok

4. Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných 

do vody a ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI)

3.

Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov), ich množstvo (v 

jedn./rok)

1. 2.

Názov chemickej látky alebo 

prípravku

Množstvo Koncentrácia

Výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov:

IV.

5.

Množstvo 

(v jed. / rok)
Stručný popisNázov základnej suroviny

Kód odpadu Koncentrácia

Množstvo 

(v jed. / rok)
Stručný popis

Názov odpadu Množstvo

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (vyplní sa v prípade, že požadované informácie sú relevantné v súvislosti s investičným zámerom)
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1. Požadované formy investičnej pomoci

Úľava na dani z príjmov právnických osôb Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta

2. Harmonogram vyplácania požadovanej investičnej pomoci (hodnoty sa uvedú v rokoch čerpania)

3. Súčasná hodnota investičnej pomoci a oprávnených nákladov

4. Intenzita investičnej pomoci v čase podania investičného zámeru - GGE

5.

SPOLU

Prevod 

nehnuteľného 

majetku

Príspevok na 

vytvorenie PM

V.

SPOLU

POŽADOVANÁ INVESTIČNÁ POMOC

Daňová úľava

ROK

Dotácia na DHM a 

DNM

Investičná 

pomoc

ROK SPOLU

Oprávnené 

náklady

Poskytnutá štátna pomoc alebo plánovaná žiadosť o inú štátnu pomoc na ten istý alebo iný investičný zámer a poskytnutá alebo plánovaná minimálna pomoc na 

ten istý investičný zámer

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná 

hodnota matetku
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Právna forma:

Meno a priezvisko

E-mail

VI. ÚDAJE O PRÍJEMCOVI - VYPLNÍ SA A PODÁ IBA V PRÍPADE, AK JE PRÍJEMCA INÁ OSOBA AKO ŽIADATEĽ

1. Identifikačné údaje

1.8 Zodpovedný zástupca (ak je príjemcom fyzická osoba):

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je príjemcom fyzická osoba - podnikateľ:

1.1

1.2

1.3

1.6 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Kontaktná adresaTel. kontakt

1.5 DIČ:

Adresa trvalého pobytu

1.4 IČO:

Obchodné meno právnickej osoby / Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je príjemcom fyzická osoba - podnikateľ:

1.7 Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

1.9 Kontaktná osoba pre potreby komunikácie vo veci investičného zámeru

Meno a priezvisko Spoločnosť

E-mail Tel. kontakt Kontaktná adresa
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Obrat

Počet zamestnancov

Veľký podnik - nespĺňajúci kritériá podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 

v Slovenskej republike

Stredný podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014 

ostatné krajiny

Celkovo

3.3

Účtovné obdobie

Celkovo 0 0

4. Veľkosť podniku

ostatné krajiny

0

2. Majetkovoprávne vzťahy

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) %

v rámci EÚ

3.1 Účtovné obdobie od (mesiac):

3.2

v rámci EÚ

Štát (sídlo/bydlisko)

3. Ekonomické ukazovatele príjemcu za posledné tri účtovné obdobia (eur)

v Slovenskej republike

Účtovné obdobie

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na 

iné podniky podľa prílohy 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 sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Mikro podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014 

Malý podnik - podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EU) č. 651/2014 
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9.

10.

11.

12.

13. Ak ide o právnickú osobu, 

1. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu, 

2. stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzením majú, 

14. Plná moc pre osobu splnomocnenú na komunikáciu s orgánmi štátnej správy v súvislosti s predmetným investičným zámerom

Záväzné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola poskytnutá pomoc 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a 

na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba

VIII.

6.

7.

8.

Vyhlásenie, že žiadateľ nie je v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014

PRÍLOHY

Záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu 

investičného zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takú činnosť do dvoch rokov po skončení investičného zámeru v dotknutej oblasti

Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti, informácie vyžadované v časti III.1.A Formulára doplňujúcich informácií o individuálnej regionálnej pomoci 

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

príloha k tomuto formuláru.

Doklad preukazujúci spôsob financovania investičného zámeru

Zoznam spriaznených osôb

Analýza konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty

Záväzné vyhlásenie, že žiadateľ nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru

Záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho, bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi

Doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba

1.

2.

4.

5.

Popis investičného zámeru

VII. KAPACITA A TRHY PRE INVESTIČNÚ POMOC PODLIEHAJÚCU NOTIFIKAČNEJ POVINNOSTI

3. Finančná analýza investičného zámeru
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Podpis:

V Dňa

POTVRDENIE

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári a jeho prílohách a na CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z 

uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu  žiadateľa:

IX.
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Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu formulára na poskytnutie investičnej pomoci

DHM -  dlhodobý hmotný majetok

DNM - dlhodobý nehmotný majetok

HV - hospodársky výsledok

LV - list vlastníctva

IZ - investičný zámer

PM - pracovné miesto

VŠ - vysokoškolské (vzdelanie)

SŠ - stredoškolské (vzdelanie)

ZŠ - základné (vzdelanie)

GGE (ekvivalent hrubého grantu) -  diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia pomoci 

na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu

Priemerná cena práce -  priemerná plánovaná výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, 

vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

HDP - hrubý domáci produkt

SK NACE Rev. 2 - štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky

Príslušný výrobok - výrobok zahrnutý v investičnom zámere a jeho náhrady, ktoré ako náhrady vníma spotrebiteľ (z hľadiska charakteristických znakov výrobku, ceny 

a použitia, na ktoré je určený) alebo výrobca (na základe flexibility výrobných zariadení príjemcu a jeho konkurentov)

EHP - Európsky hospodársky priestor         

Zložená ročná miera rastu  sa vypočíta podľa vzorca [y(t) / y(t – 5 )]1/5 – 1

Relevantným geografickým trhom - Európsky hospodársky priestor. Uvádzajú sa dôvody, ak sa za relevantný považuje iný geografický trh výrobkov

SR - Slovenská republika

Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 

Mzdové náklady - výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, vrátane poistného na verejné 

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov

Zrejmá spotreba (dotknutého výrobku) je výroba po pripočítaní dovozov a odpočítaní vývozov. Ak nie sú dostupné údaje o zrejmej spotrebe, môžu sa použiť iné príslušné 

údaje

EÚ - Európska únia
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Príloha
č. 2

k vyhláške
č. 67/2017

Z. z.

D
ynam

icR
esou

rces\9fa7ce89-c4a1-4de0-9895-9eed5c3117a4_2.pdf
č. ČASŤ A

1 Rok podania investičného zámeru n
číslo riadku v súvahe / výkaze n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14 n+15 n+16 n+17 n+18

STRANA AKTÍV

2 Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 03

5 Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozemky (031) - /092A/ 12
7 Stavby (021) - /081, 092A/ 13
8 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14
9 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 15-20

10 Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21

11 Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34

13 Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41

14 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42

15 Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53

16 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54

17 Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70) 66

18 Finančné účty r. 72 + r. 73 71

19 Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74

STRANA PASÍV

20 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21  Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93+ r. 97 + r. 100 80

22 Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81

23 Kapitálové fondy a fondy zo zisku 86+87+90

24 Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97

25  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/  r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97+ r. 101 + r. 141) 100

26  Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102

28  Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106) 103

29 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118

30 Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121

31 Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122

32 Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126) 123

33 Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136

34 Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139

35  Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140

36 Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
37 Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01

38  Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet(r. 03 až r. 09) 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03
40 Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04

41 Tržby z predaja služieb (602, 606) 05
42  Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)(účtová skupina 61) 06

43 Aktivácia (účtová skupina 62) 07
44 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 08

45 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 09

46  Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10
47 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11

48 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12
49 Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13

50 Služby (účtová skupina 51) 14
51 Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15

52 Mzdové náklady (521, 522) 16
53 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17

54 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21

55 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56  Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57  Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
58 Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39

59  Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
60 Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49

61  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)(r. 29 - r. 45) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Základ dane z príjmu právnickách osôb / fyzických osôb podnikateľov

64 Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57

65 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60

66 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSTATNÉ ÚDAJE - INVESTIČNÝ ZÁMER
67 Investičné náklady spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Investičné náklady (oprávnené) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 pozemky
70 budovy
71 stroje 
72 technológie
73 dlhodobý nehmotný majetok
74 Investičné náklady (ostatné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 pozemky
76 budovy
77 stroje 
78 technológie
79 dlhodobý nehmotný majetok

Mzdové náklady spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Mzdové náklady (oprávnené)
81 Mzdové náklady (ostatné)

VZOR 
FORMULÁR NA FINANČNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMER
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ČASŤ B

č. číslo riadku v súvahe / výkaze n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14 n+15 n+16 n+17 n+18

STRANA AKTÍV

2 Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 03

5 Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pozemky (031) - /092A/ 12
7 Stavby (021) - /081, 092A/ 13
8 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14
9 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 15-20

10 Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21

11 Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34

13 Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41

14 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42

15 Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53

16 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54

17 Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70) 66

18 Finančné účty r. 72 + r. 73 71

19 Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74

STRANA PASÍV

20 Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21  Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93+ r. 97 + r. 100 80

22 Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81

23 Kapitálové fondy a fondy zo zisku 86+87+90

24 Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97

25  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/  r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97+ r. 101 + r. 141) 100

26  Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102

28  Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet(r. 104 až r. 106) 103

29 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118

30 Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121

31 Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122

32 Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126) 123

33 Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136

34 Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139

35  Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140

36 Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

37 Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01

38  Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet(r. 03 až r. 09) 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03
40 Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04
41 Tržby z predaja služieb (602, 606) 05
42  Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)(účtová skupina 61) 06
43 Aktivácia (účtová skupina 62) 07
44 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 08

45 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 09

46  Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10
47 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
48 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12
49 Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
50 Služby (účtová skupina 51) 14
51 Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15
52 Mzdové náklady (521, 522) 16
53 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
54 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21

55 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56  Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57  Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
58 Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39

59  Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
60 Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49

61  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)(r. 29 - r. 45) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Základ dane

64 Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57

65 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60

66 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSTATNÉ ÚDAJE - INVESTIČNÝ ZÁMER
67 Investičné náklady spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Investičné náklady (oprávnené) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 pozemky
70 budovy
71 stroje 
72 technológie
73 dlhodobý nehmotný majetok
74 Investičné náklady (ostatné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 pozemky
76 budovy
77 stroje 
78 technológie
79 dlhodobý nehmotný majetok

Mzdové náklady spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Mzdové náklady (oprávnené)
81 Mzdové náklady (ostatné)

Investičná pomoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Dotácia na obstaraný dlhodobobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
83 Úľava na dani z príjmu 
84 Príspevok na vytvorené pracovné miesto
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Vyplní sa automaticky (vzorec)

Vstupné dáta

n Rok podania investičného zámeru na MH SR

1. Údaje sa vypĺňajú v tis. eur.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára na finančnú analýzu investičného zámeru

V časti A, od stĺpca G vyplní žiadateľ prognózy investičného zámeru v prípade, ak by investičná pomoc nebola poskytnutá.

V časti B, od stĺpca G vyplní žiadateľ prognózy investičného zámeru v prípade, ak by investičná pomoc bola poskytnutá.

Formulár na finančnú analýzu investičného zámeru má štruktúru súvahy a výkazu ziskov a strát podľa vzoru 

pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva.

Údaje, ktoré nie sú relevantné, sa vyplnia číslom "0".

Údaje sa vyplnia do konca obdobia podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.

V Časti A, v stĺpcoch D, E a F vyplní žiadateľ ekonomické výsledky podniku za posledné tri finančné roky pred podaním investičného zámeru 

(ak žiadateľ nie je prijímateľ, stĺpce D, E a F nevypĺňa).
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rces\9fa7ce89-c4a1-4de0-9895-9eed5c3117a4_3.pdf

Právna forma:

Kontaktná adresa

Adresa trvalého pobytu

1.1

Meno a priezvisko

DIČ:

1.9 Zodpovedný zástupca:

Funkcia

e-mail

I.

Oprávnenia potrebné na túto činnosť:

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

IČO:

Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Identifikačné údaje1.

1.4

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

tel. kontakt

1.5
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Dátum, ku ktorému sa predkladá: Obdbobie, za ktoré sa predkladá:

Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb

3.

3.5

Katastrálne územie 3.6

Obec 3.7

Číslo parcely/parciel, príp. číslo LV

tel. kontakt

Identifikačné údaje o správe o priebehu realizácie investičného zámeru

Meno a priezvisko

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na iné 

podniky podľa prílohy 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 sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) % Štát

2. Majetkovoprávne vzťahy

1.10

Kontaktná adresa

Spoločnosť

e-mail

Konktaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru

3.3

Okres

Kraj

Vlastník 

(identifikačné 

údaje)

3.

3.1 3.2

II. ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

1.

2. Typ investičného zámeru

Špecifikácia lokality, v ktorej je investícia 

realizovaná

Názov investičného zámeru

Označenie miesta, kde sa investičný zámer realizuje

3.1

3.2

3.4
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4.

4.1

Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote celkom (eur)

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku 

za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota, pričom sa nepoužijú 

ustanovenia osobitného predpisu

6.

Schválené zmeny v investičnom zámere

5.1 Číslo a dátum rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci:

7.

5.2. Iné schválené zmeny:

Dátum Znenie

Číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci a dátum jeho vydania:

5.

Číslo a dátum rozhodnutia Európskej komisie, ak pomoc podlieha notifikačnej 

povinnosti:

7.4

7.1
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 

dlhodobého nehmotného majetku

7.2 Úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu

7.3
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného 

predpisu

7.4 SPOLU
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1.        Harmonogram investičného zámeru

Oprávnené náklady 

Investičné náklady (dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok) Mzdové náklady

Oprávnené mzdové náklady (eur)

SPOLU

III. ÚDAJE O REALIZÁCII INVESTIČNÉHO ZÁMERU

8. Charakteristika výrobkov (služieb), ktoré budú po ukončení investičného zámeru vyrábané (poskytované)

Názov

(výrobok, služba)

Kapacita v objemovom / 

hodnotovom vyjadrení
Vývoz (%)

1.2
Dátum vydania potvrdenia, 

ak bolo vydané

1.3
Termín začatia výroby / 

činnosti

1.4

1.5

1.6

Dátum podania investičného 

zámeru
1.1

Špecifikácia začatia prác

Predpokladaný termín 

ukončenia investičného 

zámeru

6 7 8 109

Dátum začatia prác

2.

2.1

0 1 2 3Rok 4 5

Plán

Skutočnosť
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2.2 Štruktúra nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa investičného zámeru (eur)

2.2.1 Uhradené oprávené náklady (v nominálnej hodnote)

2.2.2 Uhradené oprávené náklady v sledovanom období (v nominálnej hodnote)

SPOLU

Ost. ocenit. 

práva

Stavby

Pozemky

DHM

Stroje, príst.,...

DNM

Pat. práva

DHM

Stavby

Pozemky

0,00 0,00

Sowtware

0,00SPOLU 0,00 0,00

Rok

Stroje, príst.,...

DNM

Software

Licencie

Pat. práva

Know-how

PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL

Ost. ocenit. 

práva

SPOLU

Obdobie, za ktoré sa ročná správa o realizácii investičného zámeru predkladá

ROZDIEL

Celkovo

PLÁN SKUTOČNOSŤ

Licencie

0,00

Know-how
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2.2.3 Oprávnené investičné náklady bez ohľadu na úhradu v sledovanom období (v nominálnej hodnote)

3. Zamestnanosť

Počiatočný stav zamestnancov k 

dátumu podania investičného zámeru

SPOLU

Know-how

Licencie

SKUTOČNOSŤ

Stroje, príst.,...

Obdobie, za ktoré sa ročná správa o realizácii investičného zámeru predkladá

Pozemky

PLÁN

DHM

Celkovo

DNM

Stavby

ROZDIELPLÁN SKUTOČNOSŤROZDIEL

Sowtware

Pat. práva

3.1

ROK

SPOLU

Ost. ocenit. 

práva

Plánovaný počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v súvislosti s 

investičným zámerom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Počet vytvorených a obsadených nových 

pracovných miest v súvislosti s investičným 

zámerom

Kumulatívny počet vytvorených a 

obsadených pracovných miest v súvislosti s 

investičným zámerom

3.2

3.3

3.4

3.5 Celkový počet pracovných miest v podniku
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SPOLUROK

Priemerná cena práce (eur)

Priemerná hrubá mzda (eur)

Z celkového počtu zamestnancov

s VŠ vzdelaním

3.8

so SŠ vzdelaním

SPOLU

so ZŠ vzdelaním

3.6

3.7
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1. Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote

Doposiaľ čerpaná investičná pomoc v nominálnej hodnote

Iná štátna pomoc na investičný zámer 7. Poskytnutá štátna pomoc na iný zámer

8.  Minimálna pomoc na rovnaký investičný zámer

ROK

SPOLU

Daňová úľava

SPOLU

Príspevok na 

vytvorenie PM

2.

3.

Dotácia na 

DHIM a DNIM

IV. ÚDAJE O INVESTIČNEJ POMOCI (eur)

Hospodársky výsledok

Daňová povinnosť

Príspevok na 

vytvorenie PM

SPOLU

4.

ROK

Dotácia na 

DHIM a DNIM

ROK

5.

6.

Daňová úľava

SPOLU
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1. Doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní

2.

3. Hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré je ročná správa o realizácii investičného zámeru vyhotovená

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elektronická forma ročnej správy o realizácii investičného zámeru vrátane príloh na CD nosiči

VI. Potvrdenie údajov

Podpis:

V Dňa

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu alebo právoplatné povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu na uvedenie stavby alebo 

technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky alebo v prípade, ak v súvislosti s investičným zámerom nebolo kolaudačné rozhodnutie alebo 

povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu vydávané, čestné vyhlásenie prijímateľa o tejto skutočnosti.

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári, jeho prílohách a CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné.
Pri realizácii investičného zámeru nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvňovala jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého  v súvislosti s realizáciou 

investičného zámeru, na ktorý bola investičná pomoc schválená a poskytnutá.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa 

týkajú uvedených údajov.
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci:

Vyhlásenie, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 10.

11.

V. Prílohy k ročnej správe o priebehu realizácie investičného zámeru

Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na 

sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

Výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do ročnej správy o realizácii investičného zámeru boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa 

investičnej pomoci

Elektronické kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investičného zámeru označené interným číslom

Znalecký posudok, v prípade, že bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od spriaznených osôb. V prípade obstarania dlhodobého hmotného majetku za rovnakú 

cenu, ako bola obstarávacia cena, sa predloží čestné vyhlásenie predávajúceho, že nebol pred obstaraním odpisovaný a dokumentácia k transferovému oceňovaniu 

súvisiaca s obstaraním tohto majetku. 

Stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k vytvoreniu, obsadeniu a využívaniu pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc

Súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému je ročná správa o realizácii investičného zámeru vyhotovená, ak nie sú uložené ako súčasť 

účtovnej závierky v registri účtovných závierok1)



Strana
34

Zbierka
zákonov

Slovenskejrepu
bliky

67/2017
Z. z.

Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru
1) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Priemerná hrubá mzda je priemerná mzda pred zrážkou daní a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie. 

        SR - Slovenská republika

         LV - list vlastníctva

DHM/DHIM - dlhhodobý hmotný majetok/dlhodobý hmotný investičný majetok

DNM/DNIM- dlhodobý nehmotný majetok/dlhodobý nehmotný investičný majetok

       VŠ - vysokoškolské (vzdelanie)

        SŠ - stredoškolské (vzdelanie)

       ZŠ - základné (vzdelanie)

       PM - pracovné miesto

Priemerná cena práce je priemerná plánovaná výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným    zámerom, vrátane 

poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

GGE (ekvivalent hrubého grantu) - diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia 

pomoci na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu

SK NACE Rev. 2 -  štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky  Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia ekonomických činností
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Právna forma:

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Konktaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci záverečnej hodnotiacej správy

tel. kontakt Kontaktná adresa

Meno a priezvisko

e-mail tel. kontakt

I.

1.2

1.3

1.6

1.7

Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2

IČO:

Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1.

1.1

Identifikačné údaje

1.5

Meno a priezvisko

DIČ:1.4

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

Funkcia

1.8 Zodpovedný zástupca:

1.9

Kontaktná adresa

Adresa trvalého pobytu

e-mail

Spoločnosť
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Dátum, ku ktorému sa predkladá: Obdbobie, za ktoré sa predkladá:

Názov investičného zámeru

Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb

Označenie miesta, kde sa investičný zámer realizuje

Lokalita, v ktorej bola investícia realizovaná

Katastrálne územie

Obec

Číslo parcely/parciel, príp. číslo LV

Požiadavky na  výstavbu

Požiadavky na celkovú plochu výstavby (v m2)

3.

3.1

3.2

3.4

3.5

3.6

3.7

Kraj

Okres
Vlastník 

(identifikačné 

údaje)

3.3

Identifikačné údaje o záverečnej hodnotiacej správe 

3.1 3.2

II. ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

1.

2. Typ investičného zámeru

3.

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na 

iné podniky podľa prílohy 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 sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) % Štát

2. Majetkovoprávne vzťahy

4.

4.1

pre výrobu (službu):

pre skladovacie priestory: ďalšie:

pre dopravu a komunikácie:

pre administratívne budovy:  
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Špecifikujte, či sa investičný zámery týkal výstavby nových budov,  prístavby, alebo využitia existujúcich priestorov

     

Spôsob nadobudnutia a využitia nehnuteľnosti

     kúpa výstavba prenájom

Číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci a dátum jeho vydania:

Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Iné schválené zmeny:

Dátum Znenie

zhodnotenie existujúcich budov

prístavba

7.

Schválené zmeny v investičnom zámere

6.1 Číslo a dátum rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci:

5.

výstavba nových budov využitie existujúcich priestorov bez zmien

4.3

5.1

6.

Číslo a dátum rozhodnutia Európskej komisie, ak pomoc podlieha notifikačnej 

povinnosti:

4.2

výstavba na "zelenej lúke" 

(greenfield)

výstavba v "hnedom 

parku" (brownfield)

6.2
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Schválená investičná pomoc celkom (eur)

8.4

8.1
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 

dlhodobého nehmotného majetku

8.2 Úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu

8.3
Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta podľa 

osobitného predpisu

9.

Kapacita v objemovom / 

hodnotovom vyjadrení
Vývoz (%)

Názov

(výrobok, služba)

8.

8.5 SPOLU 0,00

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného 

majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota, pričom sa 

nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu

Charakteristika výrobkov (služieb), ktoré budú po ukončení investičného zámeru vyrábané (poskytované)
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Harmonogram investičného zámeru

Oprávnené náklady 

Investičné náklady (dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok) Mzdové náklady

Oprávnené mzdové náklady (eur)

Skutočnosť

Plán

ROK

2.

2.1

SPOLU

III. ÚDAJE O REALIZÁCII INVESTIĆNÉHO ZÁMERU

1.4

1.5

1.6

Dátum začatia prác

Špeifikácia začatia prác

Termín ukončenia 

investičného zámeru

1.

Dátum podania investičného 

zámeru
1.1

1.2
Dátum vydania potvrdenia, 

ak bolo vydané

1.3
Termín začastia 

výroby/činnosti
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2.2 Štruktúra nákladov na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa investičného zámeru (eur)

2.2.1 Uhradené oprávené náklady v nominálnej hodnote

2.2.2 Uhradené oprávené náklady v sledovanom období v nominálnej hodnote

Celkovo

PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL

SPOLU

Obdobie, za ktoré sa záverečná hodnotiaca správa predkladá

Ost. ocenit. 

práva

SPOLU

Licencie

Know-how

Sowtware

Pat. práva

DNM

Stavby

Pozemky

Stroje, príst.,...

ROK SPOLU

DHM

Stavby

Pozemky

DHM

Stroje, príst.,...

DNM

Sowtware

Pat. práva

Know-how

Licencie

Ost. ocenit. 

práva
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2.2.3 Oprávnené investičné náklady bez ohľadu na úhradu v sledovanom období v nominálnej hodnote

3. Zamestnanosť

Sowtware

Pat. práva

Stavby

Stroje, príst.,...

DNM

PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL PLÁN SKUTOČNOSŤ ROZDIEL

DHM

Obdobie, za ktoré sa záverečná hodnotiaca správa predkladá Celkovo

Know-how

Licencie

SPOLU

Ost. ocenit. 

práva

Pozemky

SPOLU

3.2
Plánovaný počet vytvorených a obsadených 

nových pracovných miest v súvislosti s 

investičným zámerom

Počiatočný stav zamestnancov k 

dátumu podania investičného zámeru

3.2 Celkový počet pracovných miest v podniku

3.3
Počet vytvorených a obsadených nových 

pracovných miest v súvislosti s investičným 

zámerom

3.4
Kumulatívny počet vytvorených a 

obsadených pracovných miest v súvislosti s 

nvestičným zámerom

3.1

ROK
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Okresy, v ktorých boli pracovné miesta vytvárané

Vysvetl.

menej než 0,5

medzi 0,5 až 1

    6. Vzdelávanie

Počet zamestnancov, ktorí boli vzdelávaní:

     

Programy vzdelávania (všeobecné, špecifické), krajina(y), kde boli realizované:

ZŠ vzdelaním

3.5

3.6

3.7

SPOLU

so ZŠ vzdelaním

4.

5.

6.1

6.2

SŠ vzdelaním

Náklady na vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s investičným zámerom (eur)

Stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných miest).

VŠ vzdelaním

SPOLUROK

Priemerná cena práce (eur)

Priemerná hrubá mzda (eur)

Z celkového počtu zamestnancov v 

súvislosti s investičným zámerom:

s VŠ vzdelaním

so SŠ vzdelaním

spolu

6.3 Dátum začatia a ukončenia vzdelávania

6.4

viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto
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Zdroje financovania (investičnú pomoc zaznamenajte v roku, v ktorom bola účtovaná)

* priama pomoc sa uvádza v rokoch skutočného čerpania, nepriamu pomoc v rokoch, ku ktorým sa účtovne vzťahuje

7.

ROK SPOLU

Kap. vklady

Vlastný kapitál

Ost. kap. vklady

Zák. kap. vklady

HV po zdanení

Ost. vlastný kap.

Ostatné

Nerozdelený zisk 

MR

Pôžičky

Bankové úvery

Priama inv. 

pomoc

Pôž. v skupine

ROK SPOLU

SPOLU

Príspevok na 

vytvorenie 

PM

Dotácia na 

DHIM a DNIM

SPOLU

Daňová úľava
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Obrat za posledné tri účtovné obdobia Plánovaný obrat v nasledujúcich troch účtovných obdobiach

Zisk za posledné tri účtovné obdobia Plánovaný zisk v nasledujúcich troch účtovných obdbobiach

Objem predaja na relevantom trhu za predchádzajúce tri roky a plánovaný objem predaja na relevantom trhu za nasledujúce tri roky

Ekonomické ukazovatele žiadateľa za posledné tri a nasledujúce tri účtovné obdobia

Účtovné obdobie od (mesiac):

v Slovenskej republike v Slovenskej republike

8.3

Účtovné obdbobie Účtovné obdbobie

celkovo celkovo

v rámci EÚ v rámci EÚ

ostatné krajiny ostatné krajiny

Účtovné obdbobie Účtovné obdbobie

v Slovenskej republike v Slovenskej republike

8.6 8.7

celkovo celkovo

KAPACITA A TRHY

v rámci EÚ v rámci EÚ

ostatné krajiny ostatné krajiny

1.

Výrobok / Služba objem hodnota objem hodnota objem hodnota objem hodnota objem hodnota objem hodnota

ROK

8.

IV.

8.2

8.1
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2. Odhad spotreby a vývoja dopytu jednotlivých výrobkov (služieb) na trhoch EÚ za nasledujúce tri roky

Dochádza na príslušnom trhu k poklesu alebo rastu dopytu? Uviesť vysvetlenie.

3. Vyplyv na životné prostredie (vyplní sa iba v prípade, že požadované informácie sú relevantné v súvislosti s investičným zámerom)

Prírodné základné suroviny používané pri výrobe (vstupujúce do výroby) Chemické látky a prípravky používané pri výrobe (vstupujúce do výroby)3.2

Názov základnej suroviny Stručný popis
Množstvo (v 

jed. / rok)
Názov základnej suroviny Stručný popis

Množstvo (v 

jed. / rok)

spotreba dopyt spotreba dopyt objem hodnota

3.3 Výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov:

3.1

2.1
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1. Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote

Daňová úľava

SPOLU

4.

ROK

Dotácia na 

DHIM a DNIM

Príspevok na 

vytvorenie 

PM

V. ÚDAJE O INVESTIČNEJ POMOCI (eur)

2.

3.

Hospodársky výsledok

Daňová povinnosť

3.4 Predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných 

do vody a ovzdušia a ich koncentrácie (v jednotkách SI)

3.5 Druh odpadu (názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov), ich množstvo (v 

jedn. / rok) a spôsob nakladania s odpadmi, vrátane predchádzania vzniku 

odpadov 

Názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok Množstvo Koncentrácia Názov odpadu Kód odpadu Množstvo Koncentrácia

SPOLU

ROK
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Doposiaľ čerpaná investičná pomoc v nominálnej hodnote

Iná štátna pomoc na investičný zámer 7. Poskytnutá štátna pomoc na iný zámer

8.  Minimálna pomoc na rovnaký investičný zámer

SPOLU

Daňová úľava

6.

5.

ROK SPOLU

Dotácia na 

DHIM a DNIM

Príspevok na 

vytvorenie 

PM
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Hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré je záverečná hodnotiaca správa vyhotovená

5

Elektronická forma ročnej správy vrátane príloh na CD nosiči

Súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému je záverečná hodnotiaca správa vyhotovená, ak nie sú uložené ako súčasť účtovnej 

závierky v registri účtovných závierok1)

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu alebo právoplatné povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu na uvedenie stavby alebo 

technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky alebo v prípade, ak v súvislosti s investičným zámerom nebolo kolaudačné rozhodnutie alebo 

povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu vydávané, čestné vyhlásenie prijímateľa o tejto skutočnosti.

Znalecký posudok, v prípade, že bol majetok obstaraný od spriaznených osôb. V prípade obstarania majetku za rovnakú cenu, ako bola obstarávacia cena, 

sa predloží čestné vyhlásenie predávajúceho, že majetok nebol pred obstaraním odpisovaný a dokumentácia k transferovému oceňovaniu súvisiaca s 

obstaraním tohto majetku.                                                                                                                    

Vyhlásenie, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 
8

7

6

VI. Prílohy k záverečnej hodnotiacej správe

Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom 

na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
1

Výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do záverečnej hodnotiacej správy boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa investičnej 

2

3

4
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Podpis:

V Dňa

Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu záverečnej hodnotiacej správy
1) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Priemerná hrubá mzda - priemerná mzda pred zrážkou daní a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie. 
SR - Slovenská republika

LV - list vlastníctva

DHM/DHIM -  dlhodobý hmotný majetok/dlhodobý hmotný investičný majetok

DNM/DNIM - dlhodobý nehmotný majetok/dlhodobý nehmotný investičný majetok

VŠ - vysokoškolské (vzdelanie)

SŠ - stredoškolské (vzdelanie)

ZŠ - základné (vzdelanie)

HV - hospodársky výsledok

PM - pracovné miesta

EÚ - Európska únia

Mzdové náklady - výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, vrátane poistného na verejné 

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov

GGE (ekvivalent hrubého grantu) - diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase poskytnutia pomoci na 

základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu

Priemerná cena práce - priemerná plánovaná výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, 

vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Potvrdenie údajov

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci:

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré 

sa týkajú uvedených údajov.

Pri realizácii investičného zámeru nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvňovala jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v súvislosti s 

realizáciou investičného zámeru, na ktorý bola investičná pomoc schválená a poskytnutá.

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári, jeho prílohách a CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné.

VII.

SK NACE Rev. 2 -  štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa 

vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
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Príloha
č. 5

k vyhláške
č. 67/2017

Z. z.

D
ynam

icR
esou

rces\9fa7ce89-c4a1-4de0-9895-9eed5c3117a4_5.pdf

Právna forma:

1.8 Zodpovedný zástupca (ak je žiadateľom fyzická osoba):

1.9

Kontaktná adresa

SpoločnosťMeno a priezvisko

e-mail

e-mail tel. kontakt

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytuFunkcia

I.

1.2

1.3

1.6

1.7

Miesto podnikania a adresy prevádzkarní v SR, ak sú zriadené:

Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2:

IČO:

Obchodné meno právnickej osoby / Obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

DIČ:

1.

1.4

Sídlo právnickej osoby / adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ:

1.1

ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Identifikačné údaje

1.5

Konktaktná osoba splnomocnená pre potreby komunikácie vo veci správy o využívaní investície

tel. kontakt Kontaktná adresa

ROČNÁ SPRÁVA O VYUŽÍVANÍ INVESTÍCIE



67/2017
Z. z.

Zbierka
zákonov

Slovenskejrepu
bliky

Strana
51

Dátum, ku ktorému sa predkladá: Obdbobie, za ktoré sa predkladá:

Názov investičného zámeru

Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum strategických služieb

Označenie miesta, kde sa investičný zámer realizuje

Katastrálne územie

Obec

Číšlo parcely / parciel, príp. číslo LV

Číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci a dátum jeho vydania:

Vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie  ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií. Väzby na 

iné podniky podľa prílohy 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 sa uvedú v textovej časti investičného zámeru. 

Akcionár / Spoločník (identifikačné údaje) % Štát

Majetkovoprávne vzťahy

3.3

Schválené zmeny v investičnom zámere

5.1 Číslo a dátum rozhodnutia o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci:

Identifikačné údaje o správe o využívaní investície

3.1 3.2

II. ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE

1.

2.

2. Typ investičného zámeru

3.

4.

4.1 Číslo a dátum rozhodnutia Európskej komisie, ak pomoc podlieha notifikačnej 

povinnosti:

3.5 Kraj

3.6 Okres

3.7 Vlastník 

(identifikačné 

údaje)

5.

3.

3.1

3.2

3.4

Špeficikácia lokality, v ktorej bola investícia 

realizovaná
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Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Schválená investičná pomoc v nominálnej hodnote celkom (eur)

6.

5.2. Iné schválené zmeny:

Dátum Znenie

7.4

7.1
Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 

dlhodobého nehmotného majetku

7.2 Úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu

7.3
Príspevok na vytvorenie nového pracovné miesta podľa osobitného 

predpisu

7.5 SPOLU 0,00

7.

Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného 

majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota, pričom sa 

nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu
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Harmonogram investičného zámeru

2. Zamestnanosť

VŠ vzdelanie SŠ vzdelanie SPOLU

III. ÚDAJE O REALIZÁCII INVESTIĆNÉHO ZÁMERU

1.4

1.5

1.6

Dátum začatia prác

Špecifikácia začatia prác

Termín ukončenia 

investičného zámeru

1.

Dátum podania investičného 

zámeru
1.1

1.2
Dátum vydania potvrdenia, 

ak bolo vydané

ZŠ vzdelanie

Počiatočný stav zamestnancov k 

dátumu podania investičného 

zámeru

1.3
Termín začatia výroby / 

činnosti

2.1

Obsadené a udržané nové vytvorené 

pracovné miesta v súvislosti s 

investičným zámerom

2.2

2.3
Obsadené a udržané nové vytvorené 

pracovné miesta celkom
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1. Schválená intenzita investičnej pomoci v GGE

Investičná pomoc v nominálnej hodnote podľa foriem 

Dotácia na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku

Úľava na dani z príjmu
Príspevok na vytvorené nové 

pracovné miesta 

Prevod nehnuteľného majetku 

alebo zámena nehnuteľného 

majetku za cenu nižšiu ako je 

všeobecná hodnota

ROK

SPOLU

Schválená 

investičná 

pomoc

Doposiaľ 

čerpaná 

investičná 

pomoc

2.

3.

Hospodársky výsledok

Daňová povinnosť

IV. ÚDAJE O INVESTIČNEJ POMOCI (eur)

4.

0 00 0
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Zmeny v evidencii nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

5.1 Úbytky

5.2 Prírastky

Ćíslo dokladu Názov Dodávateľ Dátum zaradenia

Ćíslo dokladu Dátum zaradeniaNázov

Dôvod obstarania
Obstarávacia cena 

(eur)

Zostatková cena 

(eur)
Dôvod

Obstarávacia cena 

(eur)
Dátum vyradenia

5.
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Obrat na nasledujúce tri účtovné obdobia

Zisk na nasledujúce tri účtovné obdobia

7. Charakteristika výrobkov (služieb), ktoré sú po ukončení investičného zámeru vyrábané (poskytované)

Názov

(výrobok, služba)

Kapacita v objemovom / 

hodnotovom vyjadrení
Vývoz (%)

0 0 0

ostatné krajiny

6.2

Účtovné obdbobie

celkovo

6.1

Účtovné obdbobie

v Slovenskej republike

v Slovenskej republike

celkovo 0

v rámci EÚ

6. Vybrané ekonomické ukazovateľe prijímateľa investičnej pomoci na nasledujúce tri roky (eur)

0 0

v rámci EÚ

ostatné krajiny
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8. Odhad spotreby a vývoja dopytu jednotlivých výrobkov (služieb) na trhoch EÚ

Výrobok / Služba objem hodnota objem hodnota objem hodnota

Rok
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Doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní

Hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré je správa o využívaní investície vyhotovená

Elektronická forma správy o využívaní investície vrátane príloh na CD nosiči

Podpis:

V Dňa

Vysvetlivky k skratkám a k vypĺňaniu ročnej správy o využívaní investície

                   SR - Slovenská republika

                    LV  - list vlastníctva

                     EÚ - Európska únia

1) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

SK NACE Rev. 2 -  štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa 

vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Pri realizácii investičného zámeru nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvňovala jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v súvislosti s 

realizáciou investičného zámeru, na ktorý bola investičná pomoc schválená a poskytnutá.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré 

sa týkajú uvedených údajov.

Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári, jeho prílohách a CD nosiči sú pravdivé, úplné a preukázateľné.

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci:

7

3

4

5

6

Stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k vytvoreniu, obsadeniu a využívaniu pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc

V. Potvrdenie údajov

Súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému je správa o využívaní investície vyhotovená, ak nie sú uložené ako súčasť účtovnej 

závierky v registri účtovných závierok1)

Vyhlásenie, že prijímateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 

GGE (ekvivalent hrubého grantu) - diskontovaná hodnota pomoci vyjadrená ako percento diskontovanej hodnoty oprávnených nákladov počítaná v čase 

poskytnutia pomoci na základe referenčnej sadzby platnej k tomuto dátumu

IV. Prílohy k ročnej správe o využívaní investície

Doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom 

na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

1

2
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Príloha
č. 6

k vyhláške
č. 67/2017

Z. z.
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INFORMAČNÁ TABUĽA 

 

                     Informačná tabuľa je vyhotovená zo sendvičovej dosky s hliníkovým povrchom s hrúbkou 3 mm. 
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