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Spravodajca 05/2011 
 

V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť s novelou Zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej 
pomoci, ktorá je účinná od 1. 8. 2011.   
 

Zákon č. 231/2011 Z. z., ktorý novelizoval zákon o investičnej pomoci prináša od 1. augusta 
2011 zjednodušenie poskytovania investičnej pomoci a predĺženie nároku na daňovú úľavu, ako 
aj sprístupňuje investičnú pomoc väčšiemu okruhu subjektov (najmä zvýhodnením malých 
a stredných podnikov). Kritériá definujúce malý a stredný podnik sú nasledovné: 

 

 Počet zamestnancov Obrat Celková ročná bilancia 

Malý podnik do 50 zamestnancov do 10. mil. EUR do 10. mil. EUR 

Stredný podnik do 250 zamestnancov do 50. mil. EUR do 43. mil. EUR 

 

Novela v nadväznosti na Nariadenie Komisie ES č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom (tzv. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) 
vylúčila z poskytovania investičnej pomoci: 
• podnikateľa v ťažkostiach, 
• podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia EK, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so 
spoločným trhom.  

• pomoc na podporu činností v odvetví rybného hospodárstva, poľnohospodárstva, 
ťažobného priemyslu 

Novela rozšírila okruh poskytovateľov investičnej pomoci o Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MD SR“) v prípade, že sa jedná o oblasť cestovného 
ruchu. Najdôležitejšie zmeny: 
 

1. Zníženie minimálnej výšky investície a zníženie časti investície, ktorá musí byť 
krytá vlastným imaním žiadateľa 

 
a) Priemyselná výroba  
• výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Pôvodne Od 1. 8. 2011 z toho povinne krytých 
vlastným imaním 
právnickej alebo fyzickej 
osoby 

hodnota nových výrobných 
a technologických zariadení 
musí činiť najmenej 

Okresy s bežnou nezamestnanosťou 
26,56 milióna Eur 14 miliónov 

Eur 
najmenej 7 miliónov Eur 60% obstaraného 

dlhodobého hmotného 
alebo nehmotného majetku 
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V okresoch, v ktorých v predchádzajúcom roku nezamestnanosť bola vyššia ako 
nezamestnanosť v SR 
13,28 milióna Eur 7 miliónov Eur najmenej 3,5 milióna 

Eur 
50% obstaraného 
dlhodobého hmotného 
alebo nehmotného majetku 

V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v SR 
6,64 milióna Eur 3,5 milióna Eur najmenej 1,7 milióna 

Eur 
40% obstaraného 
dlhodobého hmotného 
alebo nehmotného majetku 

• Ak investičný zámer bude realizovaný malým alebo stredným podnikom, hore uvedené 
sumy sa znižujú na polovicu.   

 
b) Technologické centrá  
Doterajšia minimálna suma, ktorú bude potrebné vynaložiť na obstaranie investičného 
majetku sa z pôvodných 1,33 milióna Eur  znížila na 500 tisíc Eur.    
 
c) Centrá strategických služieb 
pre centrá strategických služieb sa minimálna suma, ktorú bude potrebné vynaložiť na 
obstaranie investičného majetku znížila z doterajších 1,16 miliónov Eur na 400 tisíc Eur. 
 
d) Cestovný ruch  
• výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

pôvodne od 1. 8. 2011 z toho povinne krytých 
vlastným imaním 
právnickej alebo fyzickej 
osoby 

hodnota nových 
technologických zariadení. 
ktoré sú určené na 
poskytovanie služieb musí 
činiť najmenej 

Okresy s bežnou nezamestnanosťou 
16,60 milióna Eur 10 miliónov 

Eur 
najmenej 5 miliónov Eur 40% obstaraného 

dlhodobého hmotného 
alebo nehmotného majetku 

V okresoch, v ktorých v predchádzajúcom roku nezamestnanosť bola vyššia ako 
nezamestnanosť v SR 
8.3 milióna Eur 5 miliónov Eur najmenej 2,5 milióna 

Eur 
20% obstaraného 
dlhodobého hmotného 
alebo nehmotného majetku 

V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v SR 
3.32 milióna Eur 3 milióny Eur najmenej 1,5 milióna 

Eur 
neurčená 

 
 
2. Umožnenie obstarania dlhodobého hmotného majetku aj od prepojených osôb 
Doterajšie znenie zákona vylučovalo obstarať dlhodobý hmotný majetok od ekonomicky 
a personálne prepojených osôb. Novela povoľuje, aby bol majetok obstaraný aj od 
prepojených osôb. Naďalej však platí, že majetok musí byť obstaraný za trhových 
podmienok, t.j. za trhovú cenu. 
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3. Zmeny v procese schvaľovania investičnej pomoci 
Novela zavádza u žiadateľa povinnosť predložiť čestné prehlásenie, že nezačne stavebné 
práce, neobjedná strojové a technologické zariadenie a dlhodobý nehmotný majetok pred 
dňom vydania potvrdenia o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na 
poskytnutie investičnej pomoci. Žiadateľ je tiež povinný doložiť doklad, ktorým preukáže 
splnenie motivačného účinku investičnej pomoci.  
Novela tiež stanovuje relatívne krátke lehoty, do ktorých musí: 
• vydať žiadateľovi písomné potvrdenie, že investičný zámer má predpoklad splniť 

podmienky na poskytnutie investičnej pomoci (do 10 dní od doručenia posudku). Po 
doručení tohto písomného potvrdenia bude môcť žiadateľ začať prácu na investičnom 
zámere.   Ak začne prácu skôr, investičná pomoc mu nebude poskytnutá. 

• vypracovať návrh na poskytnutie investičnej pomoci (do 30 dní od doručenia 
posudku) 
 
 

4. Zmeny v daňových úľavách 
Lehota na čerpanie daňovej úľavy sa predlžuje z 5 na 10 rokov. Pri počítaní daňovej úľavy 
sa zavádza možnosť využiť paušálny koeficient 0,8 (t.j. daňová úľava do výšky 80%                       
z daňovej povinnosti). Paušálny koeficient je možné využiť ako alternatívu k doteraz 
pomerne stanovenému koeficientu, ktorý bol pri vysokom vlastnom imaní investora 
nevýhodný.  
 
5. Zmeny v procese žiadania, schvaľovania a čerpania investičnej pomoci 
Investíciu je potrebné začať realizovať najneskôr do 12 mesiacov od schválenia pomoci 
(doteraz najneskôr do 24 mesiacov). 
Prijímateľ investičnej pomoci je povinný predkladať ročné správy o realizovanej investícii a to 
až do 5 rokov po ukončení investičného zámeru resp. počas čerpania daňových úľav. 
 
6. Povinnosti po skončení investičného zámeru 
Prijímateľ investičnej pomoci nebude môcť v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po 
roku,    v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré: 
• ovplyvňujú povahu investičného zámeru, podmienky realizácie investičného zámeru 

alebo by znamenali porušenie hospodárskej súťaže,  
• vyplývajú z predčasného ukončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo 

premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu.  
Prijímateľ bude tiež počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v 
lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer 
povinný informovať ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy o zmenách 
týkajúcich sa investičného zámeru alebo investičnej pomoci.  
 

 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  


