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Kontrola priemyselných parkov odhalila problémy s ich obsadenosťou
a vznikom pracovných miest
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR uskutočnil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA)
kontrolu vynakladania prostriedkov na priemyselné parky, ktorej cieľom bolo zhodnotiť obsadenosť,
vytvorenie a udržateľnosť pracovných miest v priemyselných parkoch s dopadom na rozvoj
podnikateľských aktivít a zamestnanosť v regióne. Kontrola preukázala, že v niektorých
priemyselných parkoch podporených zo štrukturálnych fondov (ŠF) v rámci Sektorového operačného
programu Priemysel a služby (SOP PS) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast (OP KaHR) nebol naplnený merateľný ukazovateľ, najmä ukazovateľ počtu novovytvorených
pracovných miest a obsadenosti priemyselného parku.
SIEA ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR zabezpečuje implementáciu výziev,
v rámci ktorých mohli mestá a obce prostredníctvom ŠF získať podporu na vybudovanie
priemyselných parkov. Z prostriedkov ŠF Európskej únie a štátneho rozpočtu SR bolo v rámci SOP PS
(programové obdobie 2004 – 2006) a OP KaHR (programové obdobie 2007 – 2013) čerpaných celkom
110 705 265 eur na realizáciu 24 priemyselných parkov. Kontrolóri NKÚ SR preverili systém
hodnotenia, monitorovania, napĺňanie ukazovateľov, ako i dodržiavanie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP) na vybranej vzorke projektov v mestách Trnava a Lučenec.
Kontrolovaným obdobím boli roky 2012 až 2015.
Zistenia NKÚ SR
Pri projektoch priemyselných parkov podporených zo ŠF EÚ v rámci SOP PS bolo k 31.12.2015
novovytvorených 86,92 % pracovných miest a plocha areálu bola obsadená na 60,38 %. V rámci
projektu OP KaHR boli k tomu istému termínu novovytvorené pracovné miesta na úrovni 29,05 %
a plocha areálu bola obsadená na 55,59 % oproti plánovaným hodnotám.
Ukázalo sa, že v priemyselných parkoch vznikli investične pripravené plochy, ktoré sú využívané
na podnikateľské aktivity, resp. sú pripravené na začatie podnikateľských aktivít s pozitívnym
dopadom na zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch. Z preverenej dokumentácie vyplynulo,
že v priebehu monitorovacieho obdobia boli do skutočnej hodnoty ukazovateľa tvorby pracovných
miest započítané aj sezónne práce. Výkon práce na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného
pomeru však negarantuje udržateľnosť pracovných miest. Kontrolóri NKÚ SR zároveň zistili,
že prijímateľ uzatvoril budúce zmluvy o investovaní a nájme, ktoré neobsahovali sankcie v prípade
odstúpenia investora od jeho zámerov. Niektorí potenciálni investori investičné zámery napokon
nerealizovali.
Kontrolou postupu prideľovania NFP kontrolóri najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie zistili
nedôslednosť a neprofesionálne konanie hodnotiacej komisie a Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO), ktorej činnosti súvisiace so spomínanými operačnými programami
presunul minister hospodárstva s účinnosťou od 31. decembra 2011 do pôsobnosti SIEA. Kontrola
tiež preukázala, že kvôli oneskorenému doručeniu rozhodnutia hodnotiacej komisie o pridelení NFP
mestu Lučenec sa zmaril stanovený zámer uzavrieť zmluvy s tromi potenciálnymi investormi. Tí mohli
rozbehnúť výrobu, využívať miestne surovinové zdroje a tak zvýšiť celkový hospodársky rast regiónu,
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zamestnať miestnu pracovnú silu. Toto pochybenie v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnilo
plnenie ukazovateľov obsadenosti priemyselného parku a vytvorenie nových pracovných miest.
Na základe zistených skutočností NKÚ SR odporučil SIEA ako aj ministerstvu hospodárstva venovať
zvýšené úsilie pri obsadzovaní priemyselných parkov investormi a pri podpore vytvorenia pracovných
miest, nakoľko z nízkeho plnenia vyplýva riziko negatívneho dopadu na podnikateľské aktivity
a zamestnanosť v príslušnom regióne. Vzhľadom na to, že zverejňované údaje o priemyselných
parkoch boli na webovej stránke ministerstva hospodárstva neaktualizované, NKÚ SR odporučil
zabezpečiť informácie o aktuálnom využití plochy priemyselného parku investormi, o voľných
plochách a tým aj príležitostiach podnikať v priemyselných parkoch.
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