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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

 

 

Bratislava: 12. apríla 2019 

        Číslo: 05670/2019-4220-23847 

          

 

 

O S V E D Č E N I E 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe žiadosti Mubea Automotive 

Slovakia  s.r.o., so sídlom Vyšný Mlyn 385/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 659 719, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 36344/P a v zmysle 

bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 149/2019 zo dňa 3. apríla 2019  

 

vydáva 

 

podľa § 3 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy 

významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

osvedčenie o významnej investícii. 
 

 

Čl. I 

 

Stavba: „Založenie nového výrobného závodu v Kežmarku“,  

 

ktorej cieľom je založenie výrobného závodu na výrobu dielov pre automobily a ktorej 

výstavbu bude zabezpečovať držiteľ osvedčenia: 

 

- obchodné meno: Mubea Automotive Slovakia s.r.o. 

- sídlo: Vyšný Mlyn 385/12, 060 01 Kežmarok 

- IČO: 51 659 719 

- zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 

36344/P 

 

            je významnou investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme 

 

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z.  o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy 

významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o významných investíciách“). 

 

Podľa § 2 zákona o významných investíciách, podnikový pozemok tvoria všetky pozemky 

a stavby na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu významnej investície vrátane 

súvisiacich doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len „podnikový pozemok“). 

 

Pozemky potrebné na realizáciu významnej investície tvoriace podnikový pozemok  

o celkovej výmere 97 885 m² sa nachádzajú v katastrálnom území Kežmarok. 
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Identifikačné údaje o podnikovom pozemku, teda zoznam parciel, ktoré sú súčasťou 

podnikového pozemku, je uvedený v prílohe č. 1 tohto osvedčenia. 

 

Celková investícia potrebná na uskutočnenie stavby podľa tohto osvedčenia dosiahne výšku 

51 000 000 eur v súlade s § 1 ods. 2 písm. a) a v spojení s § 1 ods. 4 zákona o významných 

investíciácha v nadväznosti na predmetnú investíciu držiteľ osvedčenia vytvorí minimálne 

504 nových pracovných miest v súlade s § 1 ods. 2 písm. b) zákona o významných 

investíciách.  

 

 

Čl. II 

 

Toto osvedčenie je dokladom, ktorý sa Mubea Automotive Slovakia s.r.o. 

 

vydáva 

 

za účelom realizácie stavby „Založenie nového výrobného závodu v Kežmarku“ podľa § 1 

ods. 2 zákona o významných investíciách. 

 

Podľa § 3 ods. 4 zákona o významných investíciách je toto osvedčenie dokladom, ktorý 

Mubea Automotive Slovakia s.r.o. dokladá k návrhu na začatie územného konania podľa § 35 

ods. 1 a súvisiacimi zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), k návrhu na 

začatie stavebného konania podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona a k návrhu na začatie 

vyvlastňovacieho konania podľa § 112 ods. 2 stavebného zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Žiga 

 minister
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Toto osvedčenie sa doručuje: 

 

1. Mubea Automotive Slovakia s.r.o., Vyšný Mlyn 385/12, 060 01 Kežmarok, 1 rovnopis  

2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor legislatívy a práva, 1 rovnopis 

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor investícií, 1 rovnopis 
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Príloha č. 1 k Osvedčeniu č. 05670/2019-4220-23847 

 

Zoznam pozemkov tvoriacich podnikový pozemok v súvislosti so stavbou „Založenie 

nového výrobného závodu v Kežmarku“ 

 

 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE KEŽMAROK 

 

Kat. územie Parcela  Reg. Druh poz.  LV  Výmera [m2] 

Kežmarok 6833/3 C Ostatná plocha 5975 68 953 

Kežmarok 6833/4 C Ostatná plocha 5975 14 990 

Kežmarok 9155/2 C Ostatná plocha 5975 11 242 

Kežmarok 9156/3 C Ostatná plocha 5975   2 247 

Kežmarok 6833/25 C Ostatná plocha 5975      453 

 

 

 


