
  

 

 

 

ROČNÁ SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI INVESTIČNEJ POMOCI 

I.1. Obchodné meno právnickej osoby/obchodné meno a meno a priezvisko, ak je prijímateľom fyzická osoba - podnikateľ: 

1.   

 

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

2.   

 

I.3. IČO:  I.4. DIČ: 

3.     

 

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

4.  Štatutárny orgán      

5. K

o

n

t

a 

Zodpovedný zástupca prijímateľa       

6.  Osoba splnomocnená prijímateľom na 

kontakt s Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky 
    

 

 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE K ROČNEJ SPRÁVE O PRIEBEHU REALIZÁCIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

7.  Obdobie, za ktoré sa ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru predkladá  

 

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci: Číslo 

8.  Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutí investičnej pomoci   

9.  Zmena rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci   

  



 

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE 

III.1. Názov investičného zámeru: 

10.   

 

III.2. Harmonogram realizácie investičného zámeru 

11.  Dátum skutočného začatia prác na investičnom zámere  

12.  Dátum skutočného začatia výroby  

13.  Dátum dosiahnutia plnej kapacity, ak už bola dosiahnutá  

 

III.3. Regionálna investičná pomoc: Schválená (v eurách) 
Čerpaná v období, za ktoré sa 

ročná správa podáva (v eurách) 

Čerpaná kumulatívne  

(v eurách) 

14.  Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok    

15.  Úľava na dani z príjmov    

16.  Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta 

 
   

17.  Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za 

hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku 
   

 

IV. OPRÁVNENÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

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

18.  Investičné náklady   

19.  Mzdové náklady  

20.  Kombinácia investičných nákladov a mzdových nákladov  

 

  



 

 

IV.2. Obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a nájom dlhodobého hmotného majetku (v eurách): 

IV.2.1 Dlhodobý hmotný majetok: 

Plán za obdobie, za 

ktoré sa správa 

predkladá 

Skutočnosť za obdobie, 

za ktoré sa správa 

predkladá (spolu) 

Skutočnosť za obdobie, 

za ktoré sa správa 

predkladá (uhradené) 

Kumulatívne za 

obdobie od začiatku 

realizácie investičného 

zámeru 

21.  Pozemky     

22.  Budovy     

23.  Stroje, prístroje a zariadenia (hlavné miesto)     

24.  Stroje, prístroje a zariadenia (doplnkové miesto)     

25.  Spolu dlhodobý hmotný majetok     

IV.2.2 Dlhodobý nehmotný majetok: 

26.  Priemyselné práva     

27.  Know-how     

28.  Licencie     

29.  Spolu dlhodobý nehmotný majetok     

30.  
IV.2.3 Investičné náklady na nájom pozemkov 

a budov: 
    

31.  
IV.2.4 Investičné náklady spojené s nájmom 

dlhodobého hmotného majetku: 
    

32.  SPOLU INVESTIČNÉ NÁKLADY     

 

 
Plánované za obdobie, za ktoré sa správa 

predkladá  

Skutočné  za obdobie, za ktoré sa 

správa predkladá 

Kumulatívne za obdobie od 

začiatku realizácie investičného 

zámeru (v eurách) 

33.  IV.3. Mzdové náklady  (v eurách) 

(v eurách): 

   

 

IV.4. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou: 

34.  

 

 

  



 

 

V. ZAMESTNANOSŤ 

V.1. Údaje o aktuálnom počte zamestnancov: 

 Kmeňoví zamestnanci Agentúrni zamestnanci 

35.  Stav zamestnancov ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc   

36.  Priemerný počet zamestnancov za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti   

   

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

Plánovaný počet vytvorených nových 

pracovných miest, za obdobie, za ktoré sa 

správa predkladá 

Skutočný počet vytvorených 

nových pracovných miest, za 

obdobie, za ktoré sa správa 

predkladá 

Kumulatívny počet vytvorených 

nových pracovných miest od 

začiatku realizácie investičného 

zámeru 

Priemerná mesačná mzda 

zamestnanca (hrubá mzda) 

37.      

 

V.3. Ostatné pracovné miesta 

38.  Počet prevedených kmeňových zamestnancov   

39.  Priemerná mesačná mzda zamestnanca (hrubá mzda)  

40.  Počet agentúrnych zamestnancov  

 

V.4. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovaným počtom vytvorených nových pracovných miest a skutočnosťou: 

41.  

 

 

V.5. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach: Počet % 

42.  Vysokoškolské vzdelanie   

43.  Stredoškolské vzdelanie   

44.  Základné vzdelanie   

 

  



 

VI. LOKALITA 

VI.1. Doplnkové miesto realizácie investičného zámeru (v priemyselnej výrobe): 
 Doplnkové miesto 1. Doplnkové miesto 2. Doplnkové miesto 3. 

45.  Dodávateľ - názov, IČO    

46.  - sídlo    

47.  - adresa doplnkového miesta    

48.  Katastrálne územie, obec    

49.  Okres, kraj    

 

VI.2. Identifikačné údaje osoby poskytujúcej nájom/prenájom (názov, adresa, IČO): 

50.  

 

 

VII. ÚDAJE O VÝROBKU/SLUŽBE 

VII.1. Údaje o výrobku/ poskytovanej službe za obdobie, za ktoré sa ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru predkladá:
*)

 

51.  Výrobok/služba Objemové vyjadrenie Hodnotové vyjadrenie (v eurách) 

   

   

   

   

   

 

VII.2. Podiel prijímateľa na trhu v Slovenskej republike:
*)

  

52.  

Výrobok/služba 
Podiel na predaji príslušného výrobku/služby 

pred začatím prác na investičnom zámere: 

Podiel na predaji príslušného výrobku/služby 

v roku, za ktorý sa správa predkladá: 

 Príslušná jednotka/eur % Príslušná jednotka/eur % 

     

     

     

 

  



 

VII.3. Podiel prijímateľa na relevantnom geografickom trhu:
*
)  

53.  

Výrobok/služba 
Podiel na predaji príslušného výrobku/služby 

pred začatím prác na investičnom zámere:  

Podiel na predaji príslušného výrobku/služby 

v roku, za ktorý sa správa predkladá: 

 Príslušná jednotka/eur % Príslušná jednotka/eur % 

     

     

     

     

 

VII.4. Vývoz výrobku/služby, pridaná hodnota:
*
)  

54.  
Výrobok/služba 

Vývoz v rámci Európskej únie 

(%) 

Vývoz mimo Európskej únie 

(%) 

Pridaná hodnota v Slovenskej 

republike (%) 

    

    

    

    

 

VIII. PRIORITNÁ OBLASŤ 
55.  

Relevantné odvetvie SK NACE:  

56.  

Relevantné technologické oblasti:  

 

  



 

 

57.  VIII.1. Zoznam technologického zariadenia:
*
) Hodnota obstarania (v eurách):

*
) 

  

  

  

  

  

  

 

VIII.2. Zdôvodnenie rozdielu medzi plánom a skutočnosťou: 

58.  

 

 

  



 

IX. PRÍLOHY A FORMÁT PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O PRIEBEHU REALIZÁCIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

IX.1. Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru sa podáva v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. 

IX.2. Zoznam príloh, ktoré sa podávajú v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát: 

IX.2.1 Splnomocnenie pre osobu splnomocnenú na komunikáciu s orgánmi štátnej správy v súvislosti s predložením ročnej správy o priebehu realizácie 

investičného zámeru. 
 

IX.2.2 Výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do predkladanej ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru boli riadne 

zaúčtované v účtovníctve prijímateľa. 
 

IX.2.3 Znalecký posudok, ak bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od osôb, ktoré majú voči prijímateľovi postavenie partnerského podniku alebo 

prepojeného podniku podľa 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 v platnom znení. 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. 

 

IX.3. Zoznam príloh, ktoré sa podávajú na elektronickom nosiči dát: 

IX.3.1 Textová časť ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru. 

 
 

IX.3.2 Detailný výkaz obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku vo formáte excel.  

IX.3.3 Faktúry spárované s detailným výkazom ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.  

IX.3.4 Doklad potvrdzujúci úhradu priložených faktúr spárované s detailným výkazom ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.  

IX.3.5 Analytická hlavná kniha, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru účtovať podľa  

§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

IX.3.6 Výpis z analytických účtov – položkovitý, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru 

účtovať podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

IX.3.7 Účtovné knihy so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné 

náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru účtovať podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

IX.3.8 Evidencia oprávnených nákladov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 57/2018  

Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto formulári a jeho prílohách sú úplné, pravdivé a preukázateľné a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia 

nepravdivých alebo neúplných údajov.  

 

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

formulári a jeho prílohách.. 

 

 

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

  (meno a priezvisko, funkcia, podpis) 

  (obchodné meno prijímateľa) 

 



 

X. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE 
Prijímateľ investičnej pomoci ................................, so sídlom/miestom podnikania....................., IČO: ....................., DIČ: .....................,  

zapísaný v obchodnom  registri Okresného súdu....................., odd.: ............, vl. č.: .............,/v živnostenskom registri Okresného úradu ..................,  

č. živn. reg.: ............. 

záväzne vyhlasuje, že: 

a) nemá daňový nedoplatok alebo colný nedoplatok.  

b) nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie.  

c) nie je voči nemu vedená exekúcia ani výkon rozhodnutia. 

d) nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie. 

e) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

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

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

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

h) výroba, činnosti, procesy, stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou investičného zámeru spĺňajú podmienky na ochranu životného 

prostredia v súlade s § 22 ods. 15 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

i) udeľuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky súhlas na poskytovanie informácií známych z úradnej činnosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 

republiky, resp. prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa § 25 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z.  

o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

 

 

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

  (meno a priezvisko, funkcia, podpis) 

  (obchodné meno prijímateľa) 

 

 


