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Zákon 
č. 57/2018 Z. z.  

o regionálnej investičnej pomoci  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I

ZákLADnÉ USTAnoVEnIA

§ 1 Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie regionálnej investičnej pomo-

ci1) (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa inves-
tičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní inves-
tičnej pomoci a kontrole jej použitia.

(2) Investičná pomoc podľa tohto zákona sa poskytuje v súlade s pra-
vidlami pre poskytovanie štátnej pomoci.2)

1) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štát-
nej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o štátnej pomoci).

2) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016). 
 Nariadenie 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 (Ú. v. EÚ 
L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.

 Zákon č. 358/2015 Z. z.

I. Predmet úpravy zákona

1. Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona upravuje jeho predmet. Predmet úpravy 
zákona možno rozdeliť do troch základných oblastí:

a) poskytovanie regionálnej investičnej pomoci,
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Poskytovatelia investičnej pomoci § 3

IV. Ministerstvo práce ako poskytovateľ

10. Poskytovateľom regionálnej investičnej pomoci vo forme príspevku na 
vytvorené nové pracovné miesta je ministerstvo práce. Ministerstvo práce sa 
taktiež z pozície poskytovateľa povinne vyjadruje ku každému návrhu na po-
skytnutie investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné 
miesta a jej finančnému krytiu (§ 16).

11. V súlade s § 11 ods. 1 písm. d) a § 12 písm. g) zákona o službách za-
mestnanosti sa vydaním rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci začína 
aplikovať ustanovenie § 3 písm. c) zákona, v zmysle ktorého ministerstvo prá-
ce vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti poskytovania príspevku na vytvorené 
nové pracovné miesta prostredníctvom ústredia práce. Uvedené sa prejavuje: 

 – pri čerpaní príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. V súlade 
s § 12 zákona a § 53d zákona o službách zamestnanosti ministerstvo 
práce uzatvára zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pra-
covné miesta výlučne prostredníctvom ústredia práce,

 – v oblasti kontroly plnenia povinností prijímateľa a podmienok na po-
skytnutie regionálnej investičnej pomoci. Rovnako ako vyplácanie prí-
spevku na vytvorené nové pracovné miesta, aj kontrolu plnenia zákon-
ných povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bola regionálna 
investičná pomoc poskytnutá, realizuje ministerstvo práce prostredníc-
tvom ústredia práce.

V. Poskytovatelia štvrtej formy investičnej pomoci

12. Ako štvrtú formu regionálnej investičnej pomoci zákon rozoznáva pre-
vod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu niž-
šiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného 
majetku stanovená znaleckým posudkom. Keďže jednou z kľúčových charak-
teristík štátnej pomoci je jej pripísateľnosť štátu, poskytovateľom tejto formy 
regionálnej investičnej pomoci môže byť výlučne vlastník nehnuteľnosti, kto-
rým je štát zastúpený príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, 
obec, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba zria-
dená zákonom.

13. Ako ostatní poskytovatelia aj vlastník nehnuteľnosti je zapojený do pro-
cesu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania pomoci, keď sa 
vyjadruje k návrhu na poskytnutie tejto formy regionálnej investičnej pomoci 
a jej finančnému krytiu. V prípade vydania rozhodnutia o poskytnutí regionál-
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Oprávnené náklady § 6

I. oprávnené náklady

1. Vzhľadom na to, že každý investičný zámer musí nevyhnutne predsta-
vovať počiatočnú investíciu do dlhodobého hmotného alebo dlhodobého ne-
hmotného majetku [§ 5 písm. a) zákona], je vynaloženie nákladov na obstara-
nie dlhodobého majetku rozhodujúcim predpokladom na úspešnú kvalifikáciu 
daného investičného zámeru na investičnú pomoc.

2. Oprávnené náklady, či už investičné alebo mzdové, sú tiež rozhodujúcim 
parametrom na výpočet intenzity investičnej pomoci prípustnej pre konkrétny 
investičný zámer, ako aj na výpočet výšky tej ktorej formy investičnej pomoci 
prípustnej na podporu daného investičného zámeru.

3. Z uvedeného je zrejmé, že oprávnené náklady sú jedným z kľúčových 
parametrov pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní pomo-
ci, ako aj pri následnej realizácii investičného zámeru a kontrole plnenia pod-
mienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. 

4. V súvislosti s oprávnenými nákladmi si možno všimnúť, že zákon re-
aguje na niektoré nové trendy v oblasti investovania a podnikateľských mo-
delov. S podporou zo strany právnej úpravy obsiahnutej v európskej legislatí-
ve, v čl. 14 nariadenia GBER, zákon zaraďuje náklady na nájom dlhodobého 
hmotného majetku medzi prípustné oprávnené investičné náklady.

5. Zákon ustanovuje dve formy prípustných oprávnených nákladov a mož-
nosť ich kombinácie.

6. Bez ohľadu na formu deklarovaného oprávneného nákladu je základ-
ným predpokladom jeho kvalifikácie za oprávnený, ak ho prijímateľ vynaložil 
v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru.

II. oprávnené investičné náklady

7. Oprávnené investičné náklady možno rozdeliť do troch kategórií. Prvou 
kategóriou sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo 
forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení. 

8. Vzhľadom na to, že nariadenie GBER vo svojom texte neuvádza medzi 
prípustnými oprávnenými nákladmi náklady na iné stavby, ako sú budovy, na-
príklad vnútroareálové komunikácie, parkoviská, prípadne iné technické stav-
by, tieto v zákone nie sú exaktne uvedené. Pri zohľadnení dôvodnej potreby 
prijímateľov vynaložiť časť počiatočnej investície aj do tohto druhu stavieb 
a vzhľadom na priamu súvislosť uvedených stavieb s investičným zámerom 
a ich nevyhnutnosť na úspešnú realizáciu investičného zámeru, v rámci ustá-
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Centrá podnikových služieb § 9

29. Uvedená podmienka vyplýva z povahy investičných zámerov realizo-
vaných v technologickom centre. Pri tomto type investičných zámerov sa dlho-
dobý majetok obstaraný v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru 
nevyhnutne sústreďuje v prevádzkarni prijímateľa a je v celom rozsahu po-
trebný a využívaný na vývojárske a inovačné činnosti technologického centra.

§ 9 Centrá podnikových služieb
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie 

investičného zámeru v centre podnikových služieb sú:
a) práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti 

o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmot-

ného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c) vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamest-

nancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní 
s priemernou nominálnou mesačnou mzdou v hospodárstve Sloven-
skej republiky zistenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta 
realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,

d) vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e) realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie in-

vestičného zámeru.

I. Centrum podnikových služieb

1. Vzhľadom na charakter centier podnikových služieb zákon ustanovu-
je rovnaké podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v tejto oblasti ako 
v prípade podpory investičných zámerov v technologickom centre. Vo vzťahu 
k podmienkam na poskytnutie investičnej pomoci v centre podnikových slu-
žieb preto možno aplikovať vysvetlenia obsiahnuté v komentári k predchádza-
júcemu paragrafu § 6 „Technologické centrá“.

2. Rozdiely medzi investičnými zámermi v centre podnikových služieb 
a technologickom centre sú zohľadnené ustanovením odlišných minimálnych 
hodnôt podmienok na poskytnutie investičnej pomoci.
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§ 13 Zákon o regionálnej investičnej pomoci

tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, 
malý podnik alebo stredný podnik.

24) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

I. Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného 
majetku 

1. Poslednou formou regionálnej investičnej pomoci, ktorú zákon upravuje 
a pripúšťa, je prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majet-
ku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota náj-
mu určená znaleckým posudkom.

2. Vzhľadom na podstatu tejto formy regionálnej investičnej pomoci hovo-
ríme o tzv. zvýhodnenom prevode a zvýhodnenom nájme.

3. Ide o nepriamu formu investičnej pomoci, keď zvýhodnený prevod 
a zvýhodnený nájom zodpovedá výške finančných prostriedkov, ktoré pri-
jímateľ v súvislosti s obstaraním/nájmom nehnuteľného majetku za pod-
mienok ustanovených zákonom nevynaložil. Na vylúčenie akýchkoľvek po-
chybností zákon jednoznačne ustanovuje, že regionálna investičná pomoc vo 
forme zvýhodneného prevodu zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nehnu-
teľného majetku určenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu tohto 
nehnuteľného majetku. Pri zvýhodnenom nájme nehnuteľného majetku sa 
pomoc rovná rozdielu medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stano-
venou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu toho istého majetku podľa 
zmluvy o nájme.

4. Pri podaní žiadosti o regionálnu investičnú pomoc a schvaľovaní pomo-
ci je nevyhnutné, aby požadovaná výška investičnej pomoci vo forme zvýhod-
neného prevodu alebo zvýhodneného nájmu zohľadňovala maximálnu výšku 
ustanovenú pre túto formu pomoci nariadením č. 195/2018 Z. z. V tejto súvis-
losti nariadenie rozlišuje medzi:

 – maximálnou výškou zvýhodneného prevodu, ktorá sa vyjadruje ako 
percentuálny podiel z hodnoty nehnuteľného majetku stanovenej zna-
leckým posudkom. V súčasnosti zodpovedá výške 100 % pre všetky 
typy investičných zámerov a pre všetky regióny Slovenskej republiky, 

 – maximálnou výškou zvýhodneného nájmu taktiež vyjadrovanou percen-
tuálnym podielom z hodnoty nájmu nehnuteľného majetku stanovenou 
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§ 20 Zákon o regionálnej investičnej pomoci

s vnútorným trhom30) Európskou komisiou. Ak vláda návrh neschváli, mi-
nisterstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne in-
formuje.

(4) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investič-
ná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva 
do desiatich pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európ-
skej komisie vydá rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle 
prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Ak Európska komi-
sia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná 
s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom 
prijímateľa písomne informuje.

29) § 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
30) Čl. 107 ods. 3 písm. a), čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

I. Predloženie návrhu na schválenie vláde Slovenskej republiky

1. Podľa § 28 ods. 3 zákona sa na konanie o schvaľovaní investičnej po-
moci nevzťahuje správny poriadok. Zákon musí preto upravovať procesné 
pravidlá na vydávanie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Aby roz-
hodnutie o poskytnutí investičnej pomoci mohlo vyvolať zamýšľané právne 
účinky, musí byť zákonné, vydané orgánom na to oprávneným, teda minister-
stvom hospodárstva, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového sta-
vu veci a musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 21 zákona.

2. Ministerstvo hospodárstva po doručení akceptácie ponuky investičnej 
pomoci alebo ak ide o investičnú pomoc ad hoc, predloží po doručení konečné-
ho stanoviska Protimonopolného úradu Slovenskej republiky návrh na poskyt-
nutie investičnej pomoci na schválenie vláde Slovenskej republiky.

II. oznamovacia povinnosť Európskej komisii

3. Pri schvaľovaní investičnej pomoci musí byť dodržaná požiadavka sú-
ladu poskytovanej investičnej pomoci s právnymi predpismi upravujúcimi jej 
poskytovanie a tieto predpisy musia byť v súlade s pravidlami Európskej únie. 
Ide najmä o čl. 107 a čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariade-
nie GBER. 

Oznamovacej povinnosti nepodlieha investičná pomoc, ak ide o: 
 – minimálnu pomoc,
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§ 23 Zákon o regionálnej investičnej pomoci

30 pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej ko-
misie vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej 
pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. 
Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úro-
ku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia pod-
ľa tohto odseku.

(13) Prijímateľ je oprávnený uskutočniť zmenu podľa tohto zákona pre 
konkrétnu podmienku rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci len raz. 

(14) Ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zis-
tí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa na 
predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo hospo-
dárstva určí primeranú lehotu. Na konanie o zmene neoznámenej podľa 
odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia odsekov 2 až 13.

28) Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
29) § 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
30) Čl. 107 ods. 3 písm. a) čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

I. Zmena podmienok

1. Zákon musí upravovať pravidlá pre situáciu, keď nastane zmena majú-
ca vplyv na realizáciu investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa 
a plnenie podmienok, za ktorých bola regionálna investičná pomoc poskytnutá. 
Takáto situácia môže nastať objektívne mimo vôľu prijímateľa, ale má/môže 
mať vplyv na plnenie jeho povinností a plnenie a dodržiavanie podmienok, za 
ktorých bola regionálna investičná pomoc poskytnutá, a takáto zmena môže 
byť aj subjektívna v tom, že je spojená priamo s osobou prijímateľa. 

2. Ak nastane skutočnosť, ktorá sa odlišuje, resp. odchyľuje od podmienok, 
za ktorých bola pomoc poskytnutá alebo skutočnosť s vplyvom na realizáciu 
investičného zámeru alebo na plnenie povinností prijímateľa či podmienok, za 
ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, prijímateľ je povinný bezodkladne 
túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu hospodárstva. Tomuto súčasne 
vzniká povinnosť oznámenú zmenu posúdiť. Posudzovanie oznámenej zmeny je 
dôležité na dosiahnutie cieľa regionálnej investičnej pomoci. Ak bola regionál-
na investičná pomoc poskytnutá za určitých konkrétnych podmienok, ktoré sle-
dovali dosiahnutie nejakého konkrétneho cieľa – napr. vytvoriť pracovné miesta 
v nejakom meste alebo regióne, a tým bolo opodstatnené poskytnutie regionál-
nej investičnej pomoci, zmena týchto podmienok musí byť rovnako vyhodnote-
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Dočasné pozastavenie plnení § 24

(4) Ak prijímateľ nevykoná nápravu zisteného nedostatku v súlade 
s oznámením, ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od uply-
nutia lehoty podľa odseku 2 alebo odseku 3 vydá rozhodnutie o zrušení 
rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi 
a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú 
investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.

18) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.

25) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

I. Dočasné pozastavenie poskytovania plnenia

1. Ustanovenie § 24 zákona upravuje dočasné pozastavenie poskytovania 
plnení vyplývajúcich z rozhodnutia o poskytnutí regionálnej investičnej pomo-
ci. Dočasné pozastavenie plnení, na rozdiel od úpravy v § 25, znamená, že na 
strane prijímateľa nastala niektorá prekážka pokračovania prijímania plnenia 
regionálnej investičnej pomoci, ale táto prekážka je odstrániteľná. Nie je pre-
to nevyhnutné v prípadoch ustanovených v § 24 zákona okamžite pristupovať 
k zrušeniu poskytovania regionálnej investičnej pomoci. 

2. Počas dočasného pozastavenia poskytovania plnení vyplývajúcich z roz-
hodnutia o poskytnutí investičnej pomoci nemožno čerpať investičnú pomoc 
vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, 
príspevku na vytvorené nové pracovné miesta a ani si uplatniť investičnú po-
moc vo forme úľavy na dani z príjmov a prevodu nehnuteľného majetku alebo 
nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľné-
ho majetku, alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 
posudkom. Naopak, prijímateľ je počas tohto obdobia povinný pristúpiť k od-
stráneniu nedostatku, ktorý je základom na uplatnenie tohto ustanovenia a po-
zastavenie čerpania/uplatňovania investičnej pomoci.

II. Dôvody dočasného pozastavenia plnenia

3. V odseku 1 sú upravené jednotlivé skutkové podstaty, ktoré predstavujú 
porušenie zákonného stavu poskytovania plnenia z poskytnutej regionálnej in-
vestičnej pomoci, nie však v intenzite, ktorá by opodstatňovala jej zrušenie, ale 
v intenzite, ktorá umožňuje v rozumnej dobe túto prekážku odstrániť a v čer-



161

Kontrola § 27

I. kontrola ministerstvom hospodárstva

1. Úlohou kontrolných orgánov je kontrola plnenia povinností prijímateľa 
a podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Kontrolné orgány túto 
úlohu plnia sústavne až do uplynutia doby plnenia všetkých povinností prijímate-
ľa a splnenia všetkých podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.

2. Popri postavení kontrolného orgánu ministerstvo hospodárstva, podobne 
ako v procese posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania po-
moci, plní navyše aj úlohu koordinátora. Tým však nie je dotknutá pôsobnosť 
ostatných kontrolných orgánov podľa zákona a ich právomoc konať na základe 
vlastných zistení z úradnej činnosti. 

3. V súlade s vymedzením pojmu investičný zámer [§ 5 písm. a) zákona] je 
každý investičný zámer počiatočnou investíciou do dlhodobého majetku. Preto 
bez ohľadu na typ podporeného investičného zámeru, poskytnuté formy inves-
tičnej pomoci a oprávnené náklady preukazované na účely výpočtu výšky tej 
ktorej formy investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva pri každom inves-
tičnom zámere kontroluje oprávnenosť deklarovaných investičných nákladov 
podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona. 

4. Osobitne je zodpovednosť ministerstva hospodárstva v tomto smere 
dôležitá pri kontrole oprávnených investičných nákladov deklarovaných za 
účelom čerpania jednotlivých tranží dotácie na dlhodobý hmotný a dlhodo-
bý nehmotný majetok. Vzhľadom na to, že pôvodcom informácií, podkladov 
a dokumentácií predkladaných za týmto účelom je prijímateľ, prijímateľ nesie 
zodpovednosť tak za správnosť poskytnutých dát a podkladov, ako aj za ich 
súlad s právnou úpravou v oblasti poskytovania investičnej pomoci. Ak pred-
ložené údaje a podklady nie sú dostatočným podkladom na posúdenie opráv-
nenosti daného nákladu alebo sú základom na vyslovenie záveru, že náklad 
nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa zákona, takýto náklad nemožno akcep-
tovať ako oprávnený a jeho vynaloženie nemožno podporiť prostredníctvom 
investičnej pomoci. Nariadenie GBER v tejto súvislosti v čl. 7 ods. 1 uvádza, 
že: „Oprávnené náklady sú doložené príslušnou dokumentáciou, ktorá je pre-
hľadná, konkrétna a aktuálna.“

5. V súvislosti so zameraním kontrolnej činnosti ministerstva hospodár-
stva možno povedať, že ministerstvo hospodárstva je zodpovedné za kon-
trolu plnenia všetkých povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bola 
investičná pomoc poskytnutá, ktoré sa týkajú investičných nákladov, ktoré 
je prijímateľ povinný vynaložiť v zmysle rozhodnutia o poskytnutí inves-
tičnej pomoci, a dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 
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(3) Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2018 sa dokončia 
podľa predpisov účinných do 31. marca 2018 a podľa § 6 ods. 6, 8 a 9 toh-
to zákona.

I. Zmysel prechodných ustanovení

1. Prechodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného 
spolupôsobenia doterajšieho zákona a nového zákona na právne vzťahy upra-
vené doterajším zákonom. Vo vzťahu k právnej úprave regionálnej investičnej 
pomoci ide o úpravy účinné od 1. apríla 2018. Predpismi účinnými do 31. mar-
ca 2018 sa rozumie zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákon 
č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov. Predpismi účinnými od 1. apríla 2018 sa 
rozumie komentovaný zákon a novely tých zákonov, ktoré sú predmetom čl. II 
až čl. IV, teda zákona o dani z príjmov, zákona o službách zamestnanosti a zá-
kona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

II. Zachovanie podmienok rozhodnutí o poskytnutí investičných 
stimulov a rozhodnutí o schválení investičnej pomoci

2. Zákon zachováva princíp právnej istoty a rešpektuje, že za podmie-
nok, ktoré platili pred jeho účinnosťou, boli prijaté rozhodnutia o poskyt-
nutí investičných stimulov a o poskytnutí investičnej pomoci. Podmienky, 
ktoré ustanovuje zákon na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci, sa od 
podmienok, ktoré upravovali predchádzajúce zákony regulujúce investičné 
stimuly alebo investičnú pomoc, líšia. Nový zákon neznamená ani zrušenie 
riadne vydaných rozhodnutí, ani žiadnu povinnosť ich zmeny pod sankciou 
ich neplatnosti. Zákon zachováva podmienky a rozsah investičnej pomoci 
a investičných stimulov. 

3. V prechodnom ustanovení v odseku 1 zákon výslovne odlišuje a uvádza 
tak investičné stimuly, ako aj investičnú pomoc, pričom s ohľadom na zne-
nie prechodného ustanovenia, účel regionálnej investičnej pomoci a princíp 
právnej istoty, sa realizácia investičného zámeru, resp. plnenie podmienok zo 
strany prijímateľa, posudzuje v súlade s právnou úpravou platnou a účinnou 
v čase podania investičného zámeru, pričom za predpokladu zistenia relevant-
ných skutočností, ktoré sú v rozpore s podmienkami, za ktorých boli investič-


