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1) Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných 

investícií 

sprísnenie a spresnenie definície významnej investície

 

Zámer opatrenia:    zefektívniť prípravu a realizáciu významných investícií a tým prispieť k zatraktívneniu 
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, k udržaniu hospodárskeho rastu a k poklesu miery 
nezamestnanosti 

Obsah opatrenia: 

• významnou investíciou môže byt akýkoľvek druh stavby, ak spĺňa nasledovné podmienky: 
o finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur  

investičných nákladov, 
o je národohospodársky významná alebo prispeje k vytvoreniu najmenej 300 nových pracovných miest, 

a 
o vláda SR rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme, 

 alebo 
o uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej 

investícii, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, a 
o vláda SR rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme 

• vzhľadom na to, že jedným z kritérií na určenie stavby za významnú investíciu je rozhodnutie vlády SR o tom, že 
jej uskutočnenie je vo verejnom záujme, nebude sa požadovať záväzné stanovisko obce;  mestá a obce sa však 
naďalej budú môcť  vyjadrovať k banským stavbám   

• v prípade významných investícií bude pôsobnosť stavebného úradu vykonávať obvodný úrad v sídle kraja; ide o 
rovnaký mechanizmus, ktorý sa už uplatňuje pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest 

Názory proponentov: 

• rozhodovací proces k schvaľovaniu významných investícií, či už z regionálneho alebo celoštátneho hľadiska, sa 
presunie na vyššiu, ako lokálnu úroveň 

• návrh by mal zabezpečiť elimináciu lokálnych záujmových skupín, v prospech odborných postojov a 
všeobecného verejného záujmu 

• novela prispeje k zefektívneniu prípravy a realizácie významných investícií 

Názory oponentov: 

• novela oberá obce a mestá o možnosť vyjadriť sa či stanoviť podmienky, za akých je možné realizovať investičný 
zámer v záujme svojich obyvateľov 

• v zákone chýba možnosť vylúčenia investičného zámeru, ak investícia výrazne obmedzí už jestvujúcu výrobu, 
naruší životné prostredie či spoločné kultúrne dedičstvo; rovnako by malo byť tiež vylúčené nebezpečenstvo 
podpory a rozšírenia gamblerstva, prípadne nerešpektovanie etnického či náboženského cítenia obyvateľov 
konkrétnej dotknutej lokality 

• novela rozširuje podmienky, za ktorých je možné siahnuť cez inštitút vyvlastnenia na súkromné vlastníctvo 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 175/1999) o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravyvýznamných investícií 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4414 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 25.6.2013 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.8.2013 
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