
Návrh zákona o významných investíciách
Ministerstvo hospodárstva SR dňa 9. 3. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania
predložilo návrh zákona o významných investíciách.
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Návrh zákona o významných investíciách predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako
iniciatívny materiál (ďalej len „návrh zákona“).
Problematiku vydávania osvedčení o významných investíciách upravuje zákon č. 175/1999 Z. z. o
niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999 a neskôr bol 6 novelizovaný. Tento
zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich
vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu.
Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia
v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.
Návrh nového zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických
parkov, resp. území. Nový zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.
Návrh zákona ponecháva niektoré osvedčené prvky, ako napr. schvaľovanie významnej investície vládou
Slovenskej republiky. Predovšetkým z pohľadu potreby potvrdenia verejného záujmu je vhodné, aby
prípadné udelenie osvedčenia potvrdila svojim rozhodnutím vláda Slovenskej republiky.
Návrh zákona zavádza pojem strategické územie. Ide o základný prvok pri príprave významnej
investície, pričom za jeho realizáciu bude zodpovedný výhradne štát, resp. právnická osoba zriadená
ministerstvom hospodárstva.
Prakticky sa tak končí možnosť vyvlastňovať pozemky dotknutého územia súkromným investorom. Táto
činnosť bude realizovaná výhradne organizáciami pod priamou kontrolou štátnych inštitúcií.
Návrh zákona ustanovuje základné všeobecné podmienky na kvalifikovanie sa na osvedčenie
o významnej investícií. Približuje sa ku charakteru podmienok v prípade poskytovania investičnej
pomoci, keďže tieto nástroje môžu byť často na seba nadväzujúce.
Oproti predchádzajúcej právnej úprave  návrh zákona výrazne znižuje niektoré podmienky, ako
napríklad minimálna výmera strategického územia, minimálna výška investície alebo minimálny počet
novo vytvorených pracovných miest. Reaguje tak na trendy v oblasti inteligentného priemyslu
a zvyšovania produktivity.
Návrh zákona zároveň veľmi presne definuje proces schvaľovania žiadosti o osvedčenie o významnej
investícií, ako aj kontrolu plnenia podmienok a povinností držiteľa osvedčenia o významnej investícií.
Súčasne presne definuje sankcie v prípade správnych deliktov.
Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení
o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také investície, ktoré budú realizované v oblasti
priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií
v oblasti verejných služieb.
zdroj: LP/2021/114 Zákon o významných investíciách 
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