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3) Novela zákona o investičnej pomoci 

zefektívnenie poskytovania investičnej pomoci skrátením lehôt; precizovanie a dopĺňanie definícií 
a niektorých ustanovení

 

Zámer opatrenia: zabezpečiť poskytovanie investičnej pomoci v súlade s nariadením Európskej komisie. 

Obsah opatrenia: 

• Investičná pomoc poskytovaná na základe schémy štátnej pomoci je oslobodená od notifikačnej povinnosti za 
účelom posúdenia zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom EÚ 

• Mení a dopĺňa sa predloženie príloh k investičnému zámeru; konkrétne ide o doplnenie formuláru investičnej 
pomoci, doplnenie záväzného vyhlásenia v súvislosti s nepremiestňovaním činnosti vyplývajúcich z ustanovení 
nariadenia EK, doklady preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálnom poistení 

• V definícií pojmov došlo ku zmene právnej úpravy súvisiacej s podmienkou vytvorenia minimálneho počtu 
nových pracovných miest, kedy vypadla podmienka 10% nárastu pracovných miest a zostala iba podmienka, 
kedy nesmie byť počet nových pracovných miest v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov menší 
ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak 

• Pri technologických centrách sa vo všeobecných podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci stanovuje 
minimálny počet nových pracovných miest na 30 

• Zmierňujú sa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v okresoch s vysokou nezamestnanosťou, kde sa 
minimálne preinvestované sumy znižujú už pri nezamestnanosti o 35% (pôvodne 50%) vyššej ako je miera 
nezamestnanosti v SR  

• Skracujú sa lehoty ministerstiev na posúdenie investičného zámeru z 45 na 30 dní; zároveň sa odstraňuje 
povinnosť vydávať potvrdenie o splnení podmienok a žiadateľ je oprávnený začať práce na investičnom zámere 
už podaním investičného zámeru 

• Posudok investičného zámeru obsahuje odborné zhodnotenie zámeru vrátane povinných príloh, analýzu 
finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu; tiež sa zohľadní hospodársky a sociálny význam a environmentálny 
vplyv, kde podá stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR 

• Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej 
pomoci ministerstvo hospodárstva alebo dopravy, do 20 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na 
poskytnutie investičnej pomoci, ktorý zašlú na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci, ktorí ho do 15 dní 
od doručenia posúdia, a zašlú späť písomné stanoviská; ak poskytovateľ stanovisko v ustanovenej lehote 
nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí; ministerstvo následne vypracuje do 10 dní 
(predtým 30) ponuku investičnej pomoci 

• Žiadateľ môže do 10 dní (predtým 60) od doručenia ponuky požiadať ministerstvo o poskytnutie investičnej 
pomoci 

• Prijímateľ investičnej pomoci nie je po novom oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania 
investičnej pomoci a v lehote 5 po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, 
uskutočniť zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10% alebo 
zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu 

Názory proponentov: 

• Tento zákon je dôležitý z hľadiska toho, že chceme, aby do vybudovaných priemyselných parkov prichádzali 
investori. Chceme, aby investori prišli aj do tých regiónov, kde je nezamestnanosť najvyššia. 

• Podnik, ktorý má možno 1000 alebo 2000 zamestnancov, musel predtým vytvoriť 100 alebo 200 pracovných 
miest, aby mal nárok na pomoc od štátu. 

Názory oponentov: 

• Slovenská vláda by mala skôr upúšťať od rozdávania investičných stimulov, keď prestávajú mať formu masívnej 
investície. 
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