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Z Á K O N

z 19. augusta 2002

o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) vykonávanie tuzemských prevodov peňažných

prostriedkov,
b) vykonávanie cezhraničných prevodov peňažných

prostriedkov,
c) vydávanie a používanie elektronických platobných

prostriedkov,
d) vznik a prevádzkovanie platobných systémov,
e) doh¾ad nad platobnými systémami a platobným

stykom,
f) reklamácie a riešenie sporov z platobného styku.

DRUHÁ  ČASŤ

PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV

P R VÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Prevodom peňažných prostriedkov (ïalej len
„prevod“) sa rozumie činnos� vykonaná na základe
prevodného príkazu, ktorý dal príkazca vykonávacej
inštitúcii s cie¾om prevedenia peňažných prostriedkov
v prospech príjemcu. Prevod sa môže uskutočni� od-
písaním z účtu príkazcu alebo zložením hotovosti prí-
kazcom a pripísaním na účet príjemcu alebo aj výpla-
tou hotovosti príjemcovi; príkazca a príjemca môže by�
jedna a tá istá osoba a vykonávacia inštitúcia príkazcu
a vykonávacia inštitúcia príjemcu môže by� jedna a tá
istá vykonávacia inštitúcia. Prevodom na účely tohto
zákona nie sú činnosti vykonávané v rámci poštového

podniku pri poštovom platobnom styku,1) ani vydáva-
nie cestovných šekov,2) šekov, alebo zmeniek a činnos-
ti vykonávané pod¾a osobitného predpisu.3)

(2) Prevodným príkazom sa rozumie bezpodmieneč-
ný a jednoznačný pokyn príkazcu v písomnej forme
alebo elektronickej forme daný vykonávacej inštitúcii
na vykonanie prevodu; prevodný príkaz daný na vyko-
návanie opakovaných prevodov sa označuje ako trvalý
prevodný príkaz. Prevodný príkaz môže by� vyhotove-
ný ako prevodný príkaz na úhradu alebo ako prevodný
príkaz na inkaso.

(3) Prevodným príkazom na úhradu sa rozumie po-
kyn daný priamo príkazcom, na základe ktorého
a) vykonávacia inštitúcia príkazcu odpíše peňažné

prostriedky z účtu príkazcu a vykonávacia inštitú-
cia príjemcu ich pripíše na účet príjemcu alebo
vyplatí hotovos� príjemcovi, alebo

b) príkazca zloží hotovos� vo vykonávacej inštitúcii
príkazcu a vykonávacia inštitúcia príjemcu ju pri-
píše na účet príjemcu alebo vyplatí hotovos� príjem-
covi.

(4) Prevodným príkazom na inkaso sa rozumie po-
kyn daný priamo príkazcom, ktorý je zároveň aj prí-
jemcom, na základe ktorého vykonávacia inštitúcia
odpíše peňažné prostriedky z účtu majite¾a, ktorý dal
vopred vykonávacej inštitúcii majite¾a účtu písomný
súhlas na také odpísanie; taký súhlas môže da� aj iná
osoba oprávnená disponova� prostriedkami na účte
majite¾a.

(5) Príkazcom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá dáva prevodný príkaz vykonávacej inštitúcii.

(6) Príjemcom je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba, ktorá je konečným príjemcom sumy prevodu a pre
ktorú sú prevedené peňažné prostriedky dané k dis-
pozícii na účet, ku ktorému má prístup, ak sa prevod
nevykonáva výplatou v hotovosti.

(7) Klientom sa v závislosti od obsahu jednotlivých
ustanovení tohto zákona rozumie príkazca alebo prí-
jemca, pričom príkazca a príjemca môže by� jedna a tá
istá osoba.

(8) Vykonávacou inštitúciou na účely
a) tuzemského prevodu je Národná banka Sloven-

ska,4) banka,5) pobočka zahraničnej banky6) alebo

1) § 2 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
2) § 720 až 724 Obchodného zákonníka.
3) Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.
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iná osoba, ktorá je oprávnená vykonáva� na území
Slovenskej republiky prevody v rámci svojho pod-
nikania alebo v rámci svojej činnosti pod¾a tohto
zákona alebo osobitného predpisu,7)

b) cezhraničného prevodu je
1. Národná banka Slovenska, banka, pobočka za-

hraničnej banky alebo iná osoba, ktorá je opráv-
nená vykonáva� cezhraničné prevody v rámci
svojho podnikania alebo v rámci svojej činnosti
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,8)

2. zahraničná osoba, ktorá je oprávnená vykonáva�
cezhraničné prevody.

 (9) Sprostredkujúcou inštitúciou na účely
a) tuzemského prevodu je Národná banka Slovenska

alebo iná osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania
alebo v rámci svojej činnosti pod¾a tohto zákona
alebo osobitného predpisu9) oprávnená sprostred-
kúva� prevody na území Slovenskej republiky ako
prevádzkovate¾ v rámci platobného systému pre-
vádzkovaného pod¾a tohto zákona,

b) cezhraničného prevodu je
1. Národná banka Slovenska, banka, pobočka za-

hraničnej banky alebo iná osoba, ktorá je opráv-
nená sprostredkúva� alebo vykonáva� cezhranič-
né prevody v rámci svojho podnikania alebo
v rámci svojej činnosti pod¾a tohto zákona alebo
osobitného predpisu,8) ak tieto osoby pri uskutoč-
ňovanom cezhraničnom prevode nie sú vykoná-
vacou inštitúciou,

2. zahraničná osoba, ktorá je oprávnená sprostred-
kúva� cezhraničné prevody a ktorá sa zúčastňuje
na uskutočnení cezhraničného prevodu, ak pri
uskutočňovanom cezhraničnom prevode nie je
vykonávacou inštitúciou.

(10) Bankovým pracovným dňom sa rozumie deň,
v ktorom vykonávajú svoju činnos� vykonávacie inšti-
túcie a sprostredkujúce inštitúcie zúčastňujúce sa na
prevode.

D R U H Á  H L AVA

VYKONÁVANIE TUZEMSKÝCH PREVODOV

§ 3

Tuzemský prevod

(1) Tuzemský prevod je prevod vykonávaný na území
Slovenskej republiky
a) v slovenskej mene medzi vykonávacou inštitúciou

príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu, ak
suma prevodu nie je určená príkazcom na prevod
zo Slovenskej republiky do iného štátu ani na pre-

vod z iného štátu do Slovenskej republiky, alebo na
prevod z iného štátu do ïalšieho štátu cez Sloven-
skú republiku, 

b) v cudzej mene medzi dvoma vykonávacími inštitú-
ciami, ak suma prevodu nie je určená príkazcom na
prevod zo Slovenskej republiky do iného štátu ani
na prevod z iného štátu do Slovenskej republiky,
alebo na prevod z iného štátu do ïalšieho štátu cez
Slovenskú republiku.

(2) Tuzemský prevod pod¾a odseku 1 medzi dvoma
vykonávacími inštitúciami sa musí vykona� len pro-
stredníctvom sprostredkujúcej inštitúcie uvedenej
v § 2 ods. 9 písm. a) v rámci platobného systému
prevádzkovaného pod¾a tohto zákona.

§ 4

Podmienky na vykonanie prevodného príkazu

(1) Podmienkami na vykonanie prevodného príkazu
na tuzemský prevod je odovzdanie podkladov potreb-
ných na vykonanie prevodu vykonávacou inštitúciou
a finančné krytie10) sumy prevodu.

(2) Vykonávacia inštitúcia odpíše peňažné pro-
striedky z ňou vedeného účtu s výnimkou ustanove-
nou v odseku 3 len na základe predloženého prevod-
ného príkazu.

(3) Vykonávacia inštitúcia odpíše peňažné pro-
striedky z ňou vedeného účtu bez predloženia prevod-
ného príkazu
a) pri výkone rozhodnutia alebo pri plnení inej povin-

nosti uloženej osobitným zákonom alebo na základe
osobitného zákona,11)

b) na úhradu všetkých splatných poh¾adávok vykoná-
vacej inštitúcie voči klientovi pred zrušením účtu
príkazcu vedeného vo vykonávacej inštitúcii, ktoré
vznikli pri vykonávaní prevodných príkazov na in-
kaso alebo v prípade opravného zúčtovania pod¾a
§ 5 ods. 1,

c) na úhradu všetkých cien a skutočných výdavkov za
poskytnuté služby, na úhradu splatných debetných
úrokov alebo v ïalších prípadoch, keï je na to
vykonávacia inštitúcia oprávnená pod¾a vopred
uzavretej písomnej zmluvy s príkazcom, ktorému
vedie účet,

d) v prípadoch písomne dohodnutých medzi vykoná-
vacou inštitúciou a klientom.

(4) Prevodný príkaz na tuzemský prevod obsahuje
a) bankové spojenie, ktorým sa rozumie

1. číslo účtu príkazcu a identifikačný kód vykonáva-
cej inštitúcie príkazcu; pri prevodnom príkaze na
inkaso sa uvedie číslo účtu majite¾a a identifikač-

  7) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
  8) § 2 písm. l) a písm. o) bod 2 a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým

sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  9) § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
10) § 709 a 710 Obchodného zákonníka.
11) Napríklad § 76 ods. 2, § 175r, § 305 písm. a) a § 307 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 96 ods. 3

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 83a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
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ný kód vykonávacej inštitúcie majite¾a účtu; číslo
účtu príkazcu sa nevyžaduje pri prevode vykoná-
vanom na základe vkladu v hotovosti, a

2. číslo účtu príjemcu a identifikačný kód vykoná-
vacej inštitúcie príjemcu; pri prevode vykonáva-
nom výplatou v hotovosti sa namiesto čísla účtu
príjemcu uvedie číslo účtu vykonávacej inštitúcie
príjemcu,

b) sumu prevodu,
c) označenie meny; ak také označenie meny nie je

uvedené, tento prevod sa považuje za prevod v slo-
venskej mene,

d) konštantný symbol používaný v platobnom styku,
e) miesto a dátum vyhotovenia prevodného príkazu a
f) podpis príkazcu zhodný s podpisovým vzorom ulo-

ženým vo vykonávacej inštitúcii príkazcu okrem
prevodov vykonávaných prostredníctvom elektro-
nických platobných prostriedkov.

 (5) Prevodný príkaz na tuzemský prevod môže ob-
sahova� aj ïalšie údaje na základe dohody medzi vy-
konávacou inštitúciou klienta a klientom.

 (6) Prevodné príkazy, ktoré neobsahujú údaje
ustanovené v odseku 4 alebo dohodnuté pod¾a odse-
ku 5, nie je vykonávacia inštitúcia povinná prija� na
vykonanie prevodu a vykona�; ak vykonávacia inštitú-
cia taký neúplný prevodný príkaz neprijme na vykona-
nie prevodu alebo nevykoná, bezodkladne ho vráti prí-
kazcovi ako nevykonate¾ný.

 (7) Číslo účtu obsahuje najviac 16 číslic rozčlene-
ných na prvú čas� obsahujúcu najviac šes� číslic
a druhú čas� obsahujúcu najmenej šes� a najviac de-
sa� číslic. Každá čas� obsahuje kontrolnú číslicu zis-
tenú pod¾a osobitného kontrolného systému určeného
Národnou bankou Slovenska.

 (8) Identifikačný kód pride¾uje vykonávacej inštitú-
cii a sprostredkujúcej inštitúcii Národná banka Slo-
venska a vydáva ich vo forme prevodníka identifikač-
ných kódov pre tuzemský platobný styk (ïalej len
„prevodník“). Identifikačný kód obsahuje najviac se-
dem znakov.

 (9) Národná banka Slovenska aktualizuje prevod-
ník v súlade so zmenami súvisiacimi s vykonávacími
inštitúciami a sprostredkujúcimi inštitúciami.

(10) Národná banka Slovenska po každej aktualizá-
cii bez zbytočného odkladu zasiela prevodník vykoná-
vacím inštitúciám a sprostredkujúcim inštitúciám
a uverejňuje ho na internetovej stránke Národnej ban-
ky Slovenska. Vykonávacia inštitúcia a sprostredku-
júca inštitúcia sú povinné písomne oznámi� Národnej
banke Slovenska svoju elektronickú adresu a ïalšie
údaje potrebné na bezodkladné zasielanie prevodníka.

(11) Vykonávacie inštitúcie sú povinné zverejni� vo
svojich prevádzkových priestoroch aktuálny prevod-
ník.

§ 5

Opravné zúčtovanie

(1) Opravné zúčtovanie sa vykoná len v prípade, ak
chybné zúčtovanie zapríčinila vykonávacia inštitúcia
alebo sprostredkujúca inštitúcia. Opravné zúčtovanie
je povinná vykona� vykonávacia inštitúcia, a to oprav-
ným zúčtovaním na účet alebo z účtu klienta.12) Vyko-
návacia inštitúcia opraví chybné zúčtovanie v ten istý
alebo nasledujúci bankový pracovný deň po dni, keï
chybné zúčtovanie zistila, prípadne keï sa o ňom
dozvedela od klienta alebo od inej vykonávacej inštitú-
cie, alebo sprostredkujúcej inštitúcie. Ak opravné zúč-
tovanie z účtu klienta nie je možné vykona�, náklady
opravného zúčtovania znáša vykonávacia inštitúcia
alebo sprostredkujúca inštitúcia, ktorá zapríčinila
chybu v zúčtovaní; tým nie je dotknuté právo na
náhradu škody ani právo na vydanie bezdôvodného
obohatenia.13)

(2) Klient môže oznámi� chybu v zúčtovaní a uplatni�
nárok na jej odstránenie vo svojej vykonávacej inštitú-
cii najneskôr v lehote šiestich mesiacov od vzniku
chyby; vykonávacia inštitúcia a jej klient sa môžu
dohodnú� na predĺžení tejto lehoty najviac na dva
roky. Táto vykonávacia inštitúcia bez zbytočného od-
kladu preskúma oznámenie klienta a odstráni chyby
v zúčtovaní, ktoré sama zapríčinila. Ak chybné zúčto-
vanie zapríčinila vykonávacia inštitúcia príjemcu, vy-
konávacia inštitúcia príkazcu požiada vykonávaciu
inštitúciu príjemcu o opravné zúčtovanie. Za oprávne-
nos� a správnos� vykonania opravného zúčtovania
zodpovedá vykonávacia inštitúcia, ktorá opravné zúč-
tovanie vykonáva.

(3) Vykonávacie inštitúcie a sprostredkujúce inšti-
túcie sú povinné poskytova� si vzájomnú súčinnos� pri
vykonávaní opravného zúčtovania. Na poskytovanie
informácií potrebných na vykonanie opravného zúčto-
vania sa nevz�ahuje povinnos� mlčanlivosti pod¾a toh-
to zákona ani pod¾a osobitných predpisov.14)

(4) Ak klient neoznámi svojej vykonávacej inštitúcii
chybu v zúčtovaní v lehote pod¾a odseku 2, uplynutím
tejto lehoty mu zaniká nárok na náhradu škody,15)
ktorá mu vznikla v súvislosti s chybným zúčtovaním.
Tým však nezaniká povinnos� vykonávacej inštitúcie
nahradi� klientovi opravným zúčtovaním sumu chyb-
ne vykonaného prevodu v lehote ustanovenej osobit-
ným predpisom.16)

(5) Ako súčas� opravného zúčtovania vykonávacia
inštitúcia, ktorá chybu v zúčtovaní zapríčinila, nahra-
dí klientovi úrok z peňažných prostriedkov za obdobie,
keï s nimi klient nemohol naklada�, prípadne aj ïalšiu
preukázanú škodu, ak nárok na náhradu škody neza-
nikol pod¾a odseku 4. Ak chybné zúčtovanie zapríčini-
la sprostredkujúca inštitúcia, nahradí vzniknutú ško-

12) Napríklad § 711 ods. 2 a § 719a Obchodného zákonníka.
13) § 451 Občianskeho zákonníka.
14) Napríklad § 91 a 92 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
15) § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
16) § 397 Obchodného zákonníka.
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du. Vykonanie opravného zúčtovania sa klientovi ne-
spoplatňuje.

(6) Vykonávacia inštitúcia je bez zbytočného odkla-
du povinná o ňou vykonanom opravnom zúčtovaní
v písomnej forme alebo elektronickej forme vyrozu-
mie� inú vykonávaciu inštitúciu, ktorá vedie účet, na
ktorý alebo z ktorého sa vykonalo alebo vykonáva
opravné zúčtovanie.

(7) Vykonávacia inštitúcia, ktorá vedie účet klienta,
ktorému bola v dôsledku opravného zúčtovania odpí-
saná suma z účtu, alebo vykonávacia inštitúcia, ktorá
vedie účet klienta, ktorému bola v dôsledku opravného
zúčtovania pripísaná suma na účet, je bez zbytočného
odkladu povinná o vykonaní opravného zúčtovania
vyrozumie� tohto klienta v písomnej forme alebo elek-
tronickej forme.

(8) Opravné zúčtovanie pod¾a odseku 1 sa nevykoná,
ak chybné zúčtovanie alebo chybné vykonanie prevo-
du zapríčinil svojou chybou klient.

§ 6

Informačné povinnosti vykonávacej inštitúcie

(1) Vykonávacia inštitúcia je povinná vyda� a sprí-
stupni� najmä vo svojich prevádzkových priestoroch
v písomnej forme alebo elektronickej forme v štátnom
jazyku zrozumite¾nú informáciu pre verejnos� o pod-
mienkach vykonávania tuzemských prevodov. Táto in-
formácia obsahuje aspoň
a) lehotu pod¾a § 7 potrebnú na pripísanie sumy pre-

vodu na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu alebo
spôsob určenia tejto lehoty; začiatok tejto lehoty
musí by� presne určený,

b) lehotu pod¾a § 7 potrebnú na to, aby suma prevodu
po pripísaní na účet vykonávacej inštitúcie príjem-
cu bola pripísaná na účet príjemcu alebo aby bola
pri výplate v hotovosti inak poskytnutá k dispozícii
príjemcovi,

c) poplatok, sadzbu poplatku alebo spôsob výpočtu
poplatku, ktorý príkazca platí za uskutočnenie tu-
zemského prevodu,

d) deň, keï sa suma prevodu odpíše z účtu klienta,
a deň, keï sa suma prevodu pripíše na účet klienta
alebo keï bude pri výplate v hotovosti inak poskyt-
nutá k dispozícii klientovi,

e) postupy a lehoty vybavovania reklamácií a s�ažnos-
tí súvisiacich s uskutočňovaním tuzemských pre-
vodov vrátane informácií o nákladoch spojených
s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov po-
d¾a tohto zákona a osobitných predpisov,17)

f) upozornenie na prípady vylúčenia zodpovednosti
vykonávacej inštitúcie pod¾a § 11.

(2) Vykonávacia inštitúcia je po vykonaní tuzemské-
ho prevodu povinná zrozumite¾ne informova� svojho
klienta písomnou formou alebo elektronickou formou
o vykonaní a zúčtovaní tuzemského prevodu (ïalej len

„správa o zúčtovaní tuzemského prevodu“), ak sa
klient výslovne písomne nevzdá nároku na túto infor-
máciu. Spôsob a periodicitu poskytovania správy
o zúčtovaní tuzemských prevodov si zmluvne dohodne
vykonávacia inštitúcia s klientom. Správa o zúčtovaní
tuzemského prevodu obsahuje aspoň
a) označenie klienta a číslo jeho účtu,
b) počiatočný stav a konečný stav peňažných pro-

striedkov na účte klienta,
c) údaje umožňujúce klientovi identifikova� tuzemský

prevod,
d) sumu prevodu, ktorá bola uvedená na prevodnom

príkaze,
e) poplatky platené klientom a
f) dátum vykonania prevodu.

(3) Ak sa suma prevodu vráti na účet príkazcu alebo
pri zložení sumy prevodu v hotovosti na účet vykoná-
vacej inštitúcie príkazcu z dôvodov ustanovených v § 7
ods. 5, vykonávacia inštitúcia príkazcu je povinná bez
zbytočného odkladu informova� príkazcu o vrátení su-
my prevodu, ak sa vykonávacia inštitúcia príkazcu
nedohodne s príkazcom inak.

§ 7

Lehota na vykonanie tuzemského prevodu

(1) Vykonávacia inštitúcia je povinná zabezpeči� vy-
konávanie tuzemských prevodov v lehotách ustanove-
ných v odsekoch 2 až 5, ak nie je daný dôvod na
predĺženie lehoty prevodu pod¾a osobitného zákona.18)

(2) Vykonávacia inštitúcia príkazcu odpíše sumu
prevodu z účtu príkazcu v deň, keï sa má platba
vykona� (ïalej len „deň splatnosti“), ak je deň splat-
nosti uvedený v prevodnom príkaze a ak sú splnené
podmienky na vykonanie prevodného príkazu pod¾a
§ 4; ak z prevodného príkazu nevyplýva deň splatnos-
ti, vykonávacia inštitúcia príkazcu odpíše sumu pre-
vodu z účtu príkazcu v prvý bankový pracovný deň,
ktorý nasleduje po doručení prevodného príkazu, ak
sú splnené podmienky na vykonanie prevodného prí-
kazu pod¾a § 4 a ak sa vykonávacia inštitúcia príkazcu
a príkazca písomne nedohodli na inom dni vykonania
prevodného príkazu. Vykonávacia inštitúcia príkazcu,
ktorá vykonáva prevod
a) v rámci jednej vykonávacej inštitúcie, je povinná

sumu prevodu pripísa� na účet príjemcu alebo pri
jej výplate v hotovosti inak poskytnú� príjemcovi
k dispozícii, a to v deň odpísania sumy prevodu
z účtu príkazcu alebo v deň zloženia sumy prevodu
v hotovosti,

b) medzi dvoma vykonávacími inštitúciami inak ako
pod¾a písmena c), je povinná odovzda� podklady
potrebné na vykonanie prevodu sprostredkujúcej
inštitúcii tak, aby bolo zabezpečené pripísanie su-
my prevodu na účet vykonávacej inštitúcie príjem-
cu najneskôr bezprostredne nasledujúci bankový
pracovný deň po dni odpísania sumy prevodu z úč-

17) Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

18) Napríklad § 31 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
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tu príkazcu alebo po dni zloženia sumy prevodu
v hotovosti, ak nebola dohodnutá kratšia lehota,

c) medzi dvoma vykonávacími inštitúciami v platob-
nom systéme zúčtovania v reálnom čase pod¾a § 31
ods. 3, je povinná odovzda� podklady potrebné na
vykonanie prevodu sprostredkujúcej inštitúcii tak,
aby bolo zabezpečené pripísanie sumy prevodu na
účet vykonávacej inštitúcie príjemcu bez zbytočné-
ho odkladu po odpísaní sumy prevodu z účtu vyko-
návacej inštitúcie príkazcu, a to v deň odpísania
sumy prevodu z účtu príkazcu alebo v deň zloženia
sumy prevodu v hotovosti.

(3) Vykonávacia inštitúcia príjemcu pripíše sumu
prevodu na účet príjemcu alebo pri výplate sumy
prevodu v hotovosti inak poskytne príjemcovi k dispo-
zícii v ten istý bankový pracovný deň, keï bola suma
prevodu pripísaná na účet vykonávacej inštitúcie prí-
jemcu.

(4) Vykonávacia inštitúcia môže vo svojich obchod-
ných podmienkach urči� lehotu na odovzdanie prevod-
ného príkazu a úradné hodiny, počas ktorých možno
odovzdáva� prevodné príkazy.

(5) Ak vykonávacia inštitúcia príjemcu nemôže iden-
tifikova� príjemcu sumy prevodu, bez zbytočného od-
kladu vráti sumu prevodu vykonávacej inštitúcii prí-
kazcu, ktorá sumu prevodu bez zbytočného odkladu
pripíše na účet príkazcu alebo pri zložení sumy prevo-
du v hotovosti inak zaplatí príjemcovi.

(6) Ak si príjemca neprevezme sumu prevodu určenú
na výplatu v hotovosti alebo ak príjemcovi nemožno
sumu prevodu odovzda� z dôvodu inej prekážky na
strane príjemcu, vykonávacia inštitúcia príjemcu vráti
sumu prevodu vykonávacej inštitúcii príkazcu, a to do
troch bankových pracovných dní po uplynutí šiestich
týždňov od pripísania sumy prevodu na účet vykoná-
vacej inštitúcie príjemcu, ak sa príjemca a jeho vyko-
návacia inštitúcia alebo príkazca a jeho vykonávacia
inštitúcia nedohodnú inak.

§ 8

Úrok z omeškania

(1) Ak vykonávacia inštitúcia príkazcu nezabezpečí
odpísanie a pripísanie sumy prevodu v lehote pod¾a § 7
ods. 2, je povinná zaplati� príkazcovi úrok z omeška-
nia; to platí aj v prípade, ak nedodržanie lehoty na
pripísanie sumy prevodu zapríčinila sprostredkujúca
inštitúcia. Ak vykonávacia inštitúcia príjemcu neza-
bezpečí pripísanie sumy prevodu príjemcovi v lehote
pod¾a § 7 ods. 3, je povinná zaplati� príjemcovi úrok
z omeškania.

(2) Ak nedodržanie lehoty na vykonanie prevodu na
účet vykonávacej inštitúcie príjemcu pod¾a § 7 ods. 2
písm. b) a c) zapríčiní sprostredkujúca inštitúcia, táto
sprostredkujúca inštitúcia je povinná bez zbytočného
odkladu zaplati� vykonávacej inštitúcii príkazcu úrok
z omeškania v rovnakej výške, v akej je vykonávacia
inštitúcia príkazcu povinná zaplati� úrok z omeškania
príkazcovi pod¾a odseku 1. Nárok na úrok z omeškania

pri tuzemskom prevode nevzniká, ak toto omeškanie
zapríčinil klient.

(3) Úrok z omeškania pri tuzemskom prevode sa
vypočíta zo sumy prevodu a počtu dní omeškania; na
výpočet úroku z omeškania pri tuzemskom prevode sa
použije dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Ná-
rodnej banky Slovenska platnej v deň, keï bola alebo
mala by� suma prevodu odpísaná z účtu príkazcu
alebo keï bola zložená príkazcom v hotovosti.

(4) Popri úroku z omeškania má príkazca, príjemca
alebo vykonávacia inštitúcia aj nárok na náhradu
škody;15) týmto nie sú dotknuté ïalšie práva, ktoré
vznikli v dôsledku omeškania pri uskutočňovaní tu-
zemského prevodu.

§ 9

Zákaz vykonávania zrážok
zo sumy tuzemského prevodu

Vykonávacia inštitúcia príkazcu, sprostredkujúca
inštitúcia a vykonávacia inštitúcia príjemcu sú povin-
né previes� celú sumu prevodu bez akýchko¾vek zrá-
žok.

§ 10

Povinnosti v prípade neúspešného
tuzemského prevodu

(1) Neúspešný tuzemský prevod je taký prevod alebo
jeho čas�, ktorý sa neuskutočnil v lehote ustanovenej
v § 7 ods. 2 a suma prevodu alebo jej čas� nebola ani
vrátená príkazcovi pod¾a § 7 ods. 5 alebo ods. 6.

(2) Vykonávacia inštitúcia príkazcu zaplatí príkaz-
covi náhradu za neúspešný tuzemský prevod, ktorá sa
skladá zo sumy vo výške neúspešného prevodu, z úro-
ku z omeškania zo sumy neúspešného prevodu a z po-
platku za vykonanie prevodu, ktorý príkazca už zapla-
til; vykonávacia inštitúcia príkazcu splní túto
povinnos� do desiatich bankových pracovných dní na-
sledujúcich po dni doručenia písomnej žiadosti príkaz-
cu o zaplatenie náhrady. Povinnosti zaplati� príkazco-
vi sumu neúspešného prevodu a poplatok za
vykonanie prevodu sa vykonávacia inštitúcia príkazcu
zbaví len vtedy, ak v lehote pod¾a prvej vety bola suma
prevodu pripísaná na účet vykonávacej inštitúcie prí-
jemcu. Ak vykonávacia inštitúcia príkazcu riadne
a včas splní povinnos� pod¾a prvej vety, nie je ïalej
povinná dokonči� prevod pod¾a pôvodného prevodného
príkazu.

(3) Úrok z omeškania sa vypočítava zo sumy neús-
pešného prevodu za obdobie odo dňa odpísania sumy
prevodu z účtu príkazcu alebo odo dňa zloženia sumy
prevodu v hotovosti vo vykonávacej inštitúcii príkazcu
až do dňa zaplatenia sumy vo výške neúspešného
prevodu príkazcovi alebo do dňa pripísania sumy pre-
vodu na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu pod¾a
odseku 2. Na výpočet úroku z omeškania sa použije
úroková sadzba pod¾a § 8 ods. 3.

(4) Sprostredkujúca inštitúcia, ktorá prijala od vy-
konávacej inštitúcie príkazcu pokyn na uskutočnenie
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prevodného príkazu a ktorá zapríčinila neúspešný pre-
vod, je povinná na vlastné náklady zaplati� sumu vo
výške prevodu vrátane úrokov z omeškania a poplat-
kov za vykonanie prevodu vykonávacej inštitúcii prí-
kazcu, a to v ten istý alebo nasledujúci bankový pra-
covný deň po dni, keï neúspešný prevod sama zistila
alebo bola o ňom informovaná.

(5) Ak bol úrok z omeškania prevedený pod¾a odse-
ku 2 alebo odseku 4, príkazcovi ani vykonávacej inšti-
túcii nepatrí úrok z omeškania pod¾a § 8.

(6) Ak dôvodom neúspešného prevodu boli chyby
alebo neúplné údaje v prevodnom príkaze, ktorý dal
príkazca svojej vykonávacej inštitúcii, nepoužije sa
ustanovenie odseku 2. Vykonávacie inštitúcie a spro-
stredkujúce inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na tuzem-
skom prevode, sú povinné vyvinú� maximálne úsilie,
aby suma prevodu bola nájdená a vrátená vykonávacej
inštitúcii príkazcu. Úroky z omeškania a poplatky za
vykonanie prevodu zaplatené pri uskutočňovaní pre-
vodu tieto vykonávacie inštitúcie a sprostredkujúce
inštitúcie nevracajú a majú nárok na úhradu nákla-
dov vynaložených na h¾adanie a na vrátenie sumy
prevodu vykonávacej inštitúcii príkazcu. Ak vykoná-
vacia inštitúcia príkazcu sumu prevodu našla alebo jej
bola táto suma vrátená, vráti príkazcovi sumu prevodu
zníženú o sumu vynaložených nákladov.

(7) Vykonanie prevodu pri úhrade náhrady pod¾a
odseku 2 sa klientovi nespoplatňuje.

(8) Popri náhrade za neúspešný tuzemský prevod má
príkazca, príjemca alebo vykonávacia inštitúcia nárok
aj na náhradu škody; tým nie sú dotknuté ïalšie
práva, ktoré vznikli v dôsledku neúspešného tuzem-
ského prevodu.

§ 11

Vylúčenie zodpovednosti

Za porušenie povinnosti pri uskutočňovaní tuzem-
ského prevodu pod¾a tohto zákona nie je zodpovedná
vykonávacia inštitúcia ani sprostredkujúca inštitúcia,
ktorá preukáže, že porušenie jej povinností bolo spô-
sobené okolnos�ami vylučujúcimi zodpovednos�19) ale-
bo postupom pod¾a osobitného predpisu.20) Za okol-
nos� vylučujúcu zodpovednos� vykonávacej inštitúcie
príkazcu sa nepovažuje nedodržanie lehoty na vyko-
nanie prevodu pod¾a § 7 ods. 2 z takých dôvodov na
strane sprostredkujúcej inštitúcie, ktoré nastali nezá-
visle od vôle vykonávacej inštitúcie príkazcu a ktoré
neboli spôsobené okolnos�ami vylučujúcimi zodpoved-
nos� sprostredkujúcej inštitúcie19) ani postupom spro-
stredkujúcej inštitúcie pod¾a osobitného predpisu.20)

T R E T I A  H L AVA

VYKONÁVANIE CEZHRANIČNÝCH PREVODOV

§ 12

Cezhraničný prevod

(1) Cezhraničný prevod je
a) prevod v slovenskej mene alebo v cudzej mene

medzi vykonávacou inštitúciou príkazcu a vykoná-
vacou inštitúciou príjemcu, ak je suma prevodu
určená príkazcom na prevod zo Slovenskej repub-
liky do iného štátu, na prevod z iného štátu do
Slovenskej republiky alebo na prevod z iného štátu
do ïalšieho štátu cez Slovenskú republiku,

b) prevod v cudzej mene medzi vykonávacou inštitú-
ciou príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu,
ak suma prevodu nie je určená príkazcom na pre-
vod zo Slovenskej republiky do iného štátu, na
prevod z iného štátu do Slovenskej republiky a ani
na prevod z iného štátu do ïalšieho štátu cez Slo-
venskú republiku, ak sa prevod vykonáva prostred-
níctvom sprostredkujúcej inštitúcie uvedenej v § 2
ods. 9 písm. b) v druhom bode,

c) prevod v cudzej mene medzi vykonávacou inštitú-
ciou príkazcu a vykonávacou inštitúciou príjemcu,
ak suma prevodu nie je určená príkazcom na pre-
vod zo Slovenskej republiky do iného štátu, na
prevod z iného štátu do Slovenskej republiky a ani
na prevod z iného štátu do ïalšieho štátu cez Slo-
venskú republiku, ak sa prevod nevykonáva pro-
stredníctvom sprostredkujúcej inštitúcie uvedenej
v § 2 ods. 9 písm. a) v rámci platobného systému
prevádzkovaného pod¾a tohto zákona a ani pro-
stredníctvom sprostredkujúcej inštitúcie uvedenej
v § 2 ods. 9 písm. b) v druhom bode.

(2) Osobitne regulovaný cezhraničný prevod je cez-
hraničný prevod uskutočňovaný na základe prevodné-
ho príkazu na úhradu
a) do a z členských štátov Európskej únie a ïalších

štátov Európskeho hospodárskeho priestoru do
výšky 50 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy
v iných menách štátov Európskeho hospodárskeho
priestoru prepočítaného pod¾a kurzu určeného Eu-
rópskou centrálnou bankou ku dňu účinnosti pre-
vodného príkazu na cezhraničný prevod, a to na
základe prevodného príkazu iného príkazcu, ako sú
1. vykonávacie inštitúcie pod¾a § 2 ods. 8 písm. b),
2. pois�ovne, zais�ovne, pobočky zahraničných po-

is�ovní, pobočky zahraničných zais�ovní,21)
3. obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahra-

ničných obchodníkov s cennými papiermi22) a
4. ïalšie právnické osoby, ktorých činnos� je podob-

ná činnosti osôb uvedených v prvom až tre�om
bode, a

19) § 374 Obchodného zákonníka.
20) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 38

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 a § 104 ods. 1 písm. a) zákona
č. 483/2001 Z. z.

21) Zákon č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z.
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b) vykonávacou inštitúciou príkazcu pod¾a § 2 ods. 8
písm. b) alebo jej pobočkou v jednom štáte Európ-
skeho hospodárskeho priestoru na základe prevod-
ného príkazu príkazcu s cie¾om poukáza� sumu
prevodu príjemcovi vo vykonávacej inštitúcii prí-
jemcu alebo v jej pobočke v inom štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru, pričom príkazca a prí-
jemca môže by� tá istá osoba, ale vykonávacia in-
štitúcia príjemcu alebo jej pobočka a vykonávacia
inštitúcia príkazcu alebo jej pobočka sa nachádzajú
na území rôznych štátov Európskeho hospodárske-
ho priestoru.

(3) Európskym hospodárskym priestorom sú člen-
ské štáty Európskej únie a členské štáty Európskej
dohody o vo¾nom obchode, ktoré podpísali zmluvu
o Európskom hospodárskom priestore.

(4) Na osobitne regulované cezhraničné prevody sa
vz�ahujú ustanovenia tohto zákona o cezhraničných
prevodoch, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Dňom účinnosti prevodného príkazu na cezhra-
ničný prevod sa rozumie deň, keï príkazca splnil
všetky podmienky vyžadované vykonávacou inštitú-
ciou príkazcu na vykonanie cezhraničného prevodu,
s výnimkou prípadu, keï príkazca v prevodnom príka-
ze určí neskorší deň účinnosti po splnení všetkých
podmienok určených vykonávacou inštitúciou príkaz-
cu na vykonanie cezhraničného prevodu. Podmienka-
mi na vykonanie prevodného príkazu na cezhraničný
prevod je predovšetkým odovzdanie podkladov potreb-
ných na vykonanie cezhraničného prevodu a finančné
krytie10) sumy prevodu.

(6) Prevodný príkaz na cezhraničný prevod obsahuje
a) názov a číslo účtu príkazcu; číslo účtu príkazcu sa

nevyžaduje pri cezhraničnom prevode vykonáva-
nom na základe vkladu v hotovosti,

b) sumu cezhraničného prevodu a označenie meny,
c) názov účtu, na ktorý sa má vykona� cezhraničný

prevod, a číslo tohto účtu, ak je známe; pri cezhra-
ničnom prevode vykonávanom výplatou v hotovosti
sa uvedie meno, priezvisko a adresa bydliska prí-
jemcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a adresa
sídla, ak ide o právnickú osobu,

d) údaje umožňujúce identifikova� vykonávaciu inšti-
túciu príjemcu,

e) symboly devízovej štatistiky, ktorými sa rozumie
platobný titul a ïalšie symboly ustanovené osobit-
ným zákonom alebo na základe osobitného záko-
na,23)

f) miesto a dátum vyhotovenia prevodného príkazu,
g) podpis príkazcu zhodný s podpisovým vzorom ulo-

ženým vo vykonávacej inštitúcii príkazcu okrem
prevodov vykonávaných prostredníctvom elektro-
nických platobných prostriedkov a

h) ïalšie údaje na vykonanie cezhraničného prevodu
na základe rozhodnutia vykonávacej inštitúcie prí-
kazcu.

§ 13

Informácie pred vykonaním
cezhraničného prevodu

(1) Vykonávacia inštitúcia je povinná vyda� a sprí-
stupni� najmä vo svojich prevádzkových priestoroch
v písomnej forme alebo elektronickej forme v štátnom
jazyku zrozumite¾nú informáciu pre verejnos� o pod-
mienkach vykonávania cezhraničných prevodov. Táto
informácia obsahuje aspoň
a) lehotu alebo deň, keï sa suma prevodu odpíše

z účtu príkazcu,
b) lehotu alebo deň, keï sa suma prevodu odpíše

z účtu vykonávacej inštitúcie príkazcu,
c) poplatky, sadzbu poplatkov alebo spôsob výpočtu

poplatkov, ktoré príkazca platí vykonávacej inštitú-
cii príkazcu za uskutočnenie cezhraničných prevo-
dov,

d) postupy a lehoty vybavovania reklamácií a s�ažnos-
tí súvisiacich s uskutočňovaním cezhraničných
prevodov vrátane informácií o nákladoch spojených
s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov po-
d¾a tohto zákona a osobitných predpisov,17)

e) údaje o výmenných kurzoch používaných pri usku-
točňovaní cezhraničných prevodov a

f) upozornenie na prípady vylúčenia zodpovednosti
vykonávacej inštitúcie pod¾a § 20.

(2) V rozsahu údajov známych vykonávacej inštitúcii
informácia pod¾a odseku 1 musí obsahova� aj
a) lehotu, ktorá je potrebná na uskutočnenie prevod-

ného príkazu na cezhraničný prevod, a to odo dňa
účinnosti tohto prevodného príkazu pre vykonáva-
ciu inštitúciu príkazcu do dňa pripísania sumy
prevodu na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu;
začiatok tejto lehoty musí byt’ presne určený, a

b) lehotu potrebnú na to, aby suma prevodu po pripí-
saní na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu bola
pripísaná na účet príjemcu alebo aby bola pri vý-
plate v hotovosti inak poskytnutá k dispozícii prí-
jemcovi.

(3) Pri vykonávaní osobitne regulovaných cezhranič-
ných prevodov je vykonávacia inštitúcia povinná v in-
formácii pod¾a odseku1 uvies� aj lehoty pod¾a odse-
ku 2 a poplatky, sadzbu poplatkov alebo spôsob
výpočtu všetkých poplatkov platených klientmi za vy-
konávanie osobitne regulovaných cezhraničných pre-
vodov vrátane poplatkov za sprostredkovanie osobitne
regulovaných cezhraničných prevodov.

23) Napríklad § 19 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.,
§ 8 ods. 4 a § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej
republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky, opatrenie Národnej
banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej
republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2000 č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup
devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 9/2000 Z. z.).
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§ 14

Informácie po vykonaní cezhraničného prevodu

(1) Vykonávacia inštitúcia je po vykonaní cezhranič-
ného prevodu povinná zrozumite¾ne informova� svojho
klienta písomnou formou alebo elektronickou formou
o vykonaní a zúčtovaní cezhraničného prevodu, ak sa
klient výslovne písomne nevzdá nároku na túto infor-
máciu. Spôsob a periodicitu poskytovania informácií
si zmluvne dohodne vykonávacia inštitúcia s klien-
tom. Táto informácia obsahuje, v rozsahu údajov zná-
mych vykonávacej inštitúcii, aspoň
a) označenie klienta a číslo jeho účtu,
b) údaje umožňujúce klientovi identifikova� cezhra-

ničný prevod,
c) pôvodnú sumu cezhraničného prevodu,
d) poplatky platené klientom,
e) deň, keï bola suma cezhraničného prevodu

1. odpísaná z účtu príkazcu, ak ide o informáciu
poskytovanú príkazcovi, alebo

2. pripísaná na účet príjemcu alebo pri výplate v ho-
tovosti inak poskytnutá k dispozícii príjemcovi,
ak ide o informáciu poskytovanú príjemcovi.

(2) Ak sa suma prevodu mení z jednej meny na inú
menu, vykonávacia inštitúcia, ktorá výmenu uskutoč-
ňuje alebo zabezpečuje, musí informova� klienta o po-
užitých výmenných kurzoch.

(3) Ak čas� poplatkov alebo všetky poplatky má plati�
príjemca, musí by� o tejto povinnosti informovaný
vykonávacou inštitúciou príjemcu.

§ 15

Osobitné informačné povinnosti
vykonávacej inštitúcie

(1) Vykonávacia inštitúcia príkazcu je povinná vyda�
príkazcovi na jeho žiados� záväzné vyhlásenie vo forme
určenej vykonávacou inštitúciou príkazcu o lehote
potrebnej na uskutočnenie cezhraničného prevodu
pod¾a § 16, ak je známa, a o výške alebo sadzbe
poplatkov vykonávacej inštitúcie príkazcu platených
príkazcom. Vykonávacia inštitúcia príkazcu nemá túto
povinnos� v prípade, ak odmietne vykona� cezhraničný
prevod.

(2) Ak sa vykonáva osobitne regulovaný cezhraničný
prevod, je vykonávacia inštitúcia príkazcu povinná na
žiados� príkazcu vyda� príkazcovi záväzné vyhlásenie
vo forme určenej vykonávacou inštitúciou príkazcu
o lehote potrebnej na uskutočnenie osobitne regulova-
ného cezhraničného prevodu pod¾a § 16 a o výške
alebo sadzbe všetkých poplatkov platených za usku-
točnenie osobitne regulovaného cezhraničného prevo-
du vrátane poplatkov za sprostredkovanie okrem ná-
kladov, ktoré súvisia s použitými výmennými kurzami.
Vykonávacia inštitúcia príkazcu nemá túto povinnos�
v prípade, ak odmietne vykona� osobitne regulovaný
cezhraničný prevod.

§ 16

Lehota na vykonanie cezhraničného
prevodu a úrok z omeškania

(1) Ak sa vykonáva osobitne regulovaný cezhraničný
prevod, tak vykonávacia inštitúcia príkazcu je povinná
zabezpeči� prevedenie sumy osobitne regulovaného
cezhraničného prevodu na účet vykonávacej inštitúcie
príjemcu najneskôr do konca piateho bankového pra-
covného dňa nasledujúceho po dni účinnosti prevod-
ného príkazu, ak sa príkazca a vykonávacia inštitúcia
príkazcu výslovne nedohodli na inej lehote. Ak sa
vykonáva cezhraničný prevod pod¾a § 12 ods. 1
písm. c) v rámci jednej vykonávacej inštitúcie, tak táto
vykonávacia inštitúcia je povinná zabezpeči� prevede-
nie sumy cezhraničného prevodu na účet príjemcu
najneskôr v lehote pod¾a § 7 ods. 2 písm. a). Ak sa
vykonáva cezhraničný prevod pod¾a § 12 ods. 1
písm. c) priamo medzi dvoma vykonávacími inštitúcia-
mi prostredníctvom ich vzájomných účtov, ktoré si
medzi sebou vedú, tak vykonávacia inštitúcia príkazcu
je povinná zabezpeči� prevedenie sumy cezhraničného
prevodu na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu naj-
neskôr do konca tretieho bankového pracovného dňa
nasledujúceho po dni účinnosti prevodného príkazu,
ak sa príkazca a vykonávacia inštitúcia príkazcu vý-
slovne nedohodli na inej lehote. Ak sa vykonáva iný
cezhraničný prevod, tak vykonávacia inštitúcia prí-
kazcu je povinná zabezpeči� prevedenie sumy cezhra-
ničného prevodu na účet vykonávacej inštitúcie prí-
jemcu najneskôr v lehote na vykonanie cezhraničného
prevodu, ktorá je určená a uvedená v informácii vyko-
návacej inštitúcie príkazcu pod¾a § 13 ods. 2 písm. a),
ak sa príkazca a vykonávacia inštitúcia príkazcu vý-
slovne nedohodli na inej lehote.

(2) Ak boli vykonávacej inštitúcii príjemcu doručené
náležitosti potrebné na pripísanie sumy cezhraničné-
ho prevodu na účet príjemcu alebo na výplatu sumy
prevodu v hotovosti príjemcovi, je táto povinná sumu
cezhraničného prevodu pripísa� na účet príjemcu ale-
bo pri výplate v hotovosti poskytnú� sumu prevodu
inak k dispozícii príjemcovi do konca prvého bankové-
ho pracovného dňa nasledujúceho po dni pripísania
sumy cezhraničného prevodu na účet vykonávacej
inštitúcie príjemcu, ak tento zákon neustanovuje inak
alebo ak sa príjemca a vykonávacia inštitúcia príjem-
cu výslovne nedohodli na inej lehote. Ak sa nezhoduje
číslo účtu príjemcu s názvom účtu príjemcu alebo ak
príkazca neuvedie číslo účtu príjemcu alebo iné po-
trebné údaje o príjemcovi, pričom v dôsledku tejto
skutočnosti nie je možné identifikova� príjemcu, vyko-
návacia inštitúcia príjemcu nezodpovedá za nedodrža-
nie tejto lehoty.

(3) Ak vykonávacia inštitúcia príkazcu pri cezhra-
ničnom prevode nezabezpečí prevedenie sumy prevo-
du v lehote pod¾a odseku 1 a toto omeškanie je zaprí-
činené vykonávacou inštitúciou príkazcu, je táto
povinná zaplati� príkazcovi úrok z omeškania. Pri oso-
bitne regulovanom cezhraničnom prevode je vykoná-
vacia inštitúcia príkazcu povinná zaplati� príkazcovi
úrok z omeškania aj v prípade, ak nedodržanie lehoty
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pod¾a odseku 1 prvej vety zapríčinila sprostredkujúca
inštitúcia.

(4) Ak suma cezhraničného prevodu nie je pripísaná
na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu v lehote pod¾a
odseku 1 a toto omeškanie je zapríčinené sprostred-
kujúcou inštitúciou, táto sprostredkujúca inštitúcia je
povinná zaplati� príkazcovi úrok z omeškania pro-
stredníctvom vykonávacej inštitúcie príkazcu. Pri oso-
bitne regulovanom cezhraničnom prevode je spro-
stredkujúca inštitúcia, ktorá zapríčinila nedodržanie
lehoty, povinná zaplati� vykonávacej inštitúcii príkaz-
cu úrok z omeškania v rovnakej výške, v akej vykoná-
vacia inštitúcia príkazcu zaplatila príkazcovi úrok
z omeškania.

(5) Ak vykonávacia inštitúcia príjemcu sumu cez-
hraničného prevodu nepripíše na účet príjemcu alebo
pri výplate sumy prevodu v hotovosti neposkytne inak
príjemcovi k dispozícii v lehote pod¾a odseku 2 a toto
omeškanie je zapríčinené z dôvodov na jej strane, je
vykonávacia inštitúcia príjemcu povinná zaplati� prí-
jemcovi úrok z omeškania.

(6) Nárok na úrok z omeškania pri cezhraničnom
prevode nevzniká, ak toto omeškanie zapríčinil klient.

(7) Úrok z omeškania pri cezhraničnom prevode sa
vypočíta zo sumy prevodu a počtu dní omeškania; na
výpočet úroku z omeškania pri cezhraničnom prevode
sa použije referenčná úroková sadzba.

(8) Referenčná úroková sadzba, ktorá sa používa na
výpočet úroku z omeškania pri cezhraničných prevo-
doch, je sadzba „predaj“ platná na medzinárodných
peňažných trhoch v deň účinnosti prevodného príkazu
na cezhraničný prevod pre obchody na medzibanko-
vom trhu depozít v príslušnej cudzej mene cezhranič-
ného prevodu na obdobie dvoch týždňov zvýšená
o 0,5%.

(9) Popri úroku z omeškania má príkazca, príjemca
alebo vykonávacia inštitúcia aj nárok na náhradu
škody;15) týmto nie sú dotknuté ïalšie práva, ktoré
vznikli v dôsledku omeškania pri uskutočňovaní cez-
hraničného prevodu.

§ 17

Povinnos� vykona� cezhraničný
prevod bez zrážok

(1) Po účinnosti prevodného príkazu na cezhraničný
prevod je vykonávacia inštitúcia príkazcu, sprostred-
kujúca inštitúcia a vykonávacia inštitúcia príjemcu
povinná vykona� tento cezhraničný prevod v plnej
sume cezhraničného prevodu s výnimkou prípadu,
keï príkazca v písomných podkladoch na vykonanie
cezhraničného prevodu výslovne uvedie, že poplatky
za cezhraničný prevod bude úplne alebo čiastočne
znáša� príjemca. Táto skutočnos� nemá vplyv na mož-
nos� vykonávacej inštitúcie príjemcu spoplatni� prí-
jemcovi vedenie jeho účtu v súlade s obchodnými pod-
mienkami vykonávacej inštitúcie príjemcu; takéto
spoplatnenie však nesmie by� v rozpore s povinnos�ou
pod¾a tohto odseku.

(2) Ak vykonávacia inštitúcia príkazcu v rozpore

s ustanovením odseku1 vykoná zrážku z pôvodnej su-
my cezhraničného prevodu, táto vykonávacia inštitú-
cia je na základe písomnej požiadavky príkazcu povin-
ná na vlastné náklady zabezpeči� pripísanie na účet
príjemcu bez akýchko¾vek zrážok sumu, o ktorú bola
pôvodná suma cezhraničného prevodu neoprávnene
znížená. Ak však príkazca požaduje, aby táto suma
bola pripísaná na účet príkazcu, vykonávacia inštitú-
cia príkazcu je povinná na vlastné náklady pripísa�
celú túto sumu bez akýchko¾vek zrážok na účet prí-
kazcu. Ak sa vykonáva osobitne regulovaný cezhranič-
ný prevod, vykonávacia inštitúcia príkazcu má povin-
nos� pod¾a tohto odseku aj vtedy, ak zrážku z pôvodnej
sumy osobitne regulovaného cezhraničného prevodu
v rozpore s ustanovením odseku 1 vykoná len spro-
stredkujúca inštitúcia.

(3) Sprostredkujúca inštitúcia, ktorá v rozpore
s ustanovením odseku1 vykoná zrážku z pôvodnej su-
my cezhraničného prevodu, je povinná na vlastné ná-
klady pripísa� na účet vykonávacej inštitúcie príkazcu
bez akýchko¾vek zrážok sumu, o ktorú bola pôvodná
suma cezhraničného prevodu neoprávnene znížená.
Ak však vykonávacia inštitúcia príkazcu požaduje, aby
táto suma bola pripísaná na účet príjemcu, sprostred-
kujúca inštitúcia je povinná na vlastné náklady zabez-
peči� pripísanie celej tejto sumy bez akýchko¾vek zrá-
žok na účet príjemcu.

(4) Ak vykonávacia inštitúcia príjemcu v rozpore
s ustanovením odseku1 vykoná zrážku z pôvodnej su-
my cezhraničného prevodu, táto vykonávacia inštitú-
cia je povinná na vlastné náklady pripísa� na účet
príjemcu bez akýchko¾vek zrážok sumu, o ktorú bola
pôvodná suma cezhraničného prevodu neoprávnene
znížená.

§ 18

Povinnosti pri neuskutočnení
cezhraničného prevodu

(1) Ak cezhraničný prevod nebol uskutočnený pod¾a
§ 16 ods. 1 druhej až štvrtej vety a ak neuskutočnenie
cezhraničného prevodu zapríčinila vykonávacia inšti-
túcia príkazcu, vykonávacia inštitúcia príkazcu je po-
vinná zaplati� príkazcovi na jeho písomnú žiados�
náhradu za neuskutočnenie cezhraničného prevodu;
túto náhradu je povinná zaplati� do 14 bankových
pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia prí-
kazcovej písomnej žiadosti o zaplatenie náhrady. Ak
v tejto lehote bola suma cezhraničného prevodu pripí-
saná na účet vykonávacej inštitúcie príjemcu, postu-
puje sa pod¾a § 16. Náhrada za neuskutočnenie cez-
hraničného prevodu sa skladá z
a) vyplatenia sumy vo výške neuskutočneného cez-

hraničného prevodu,
b) úrokov z omeškania vypočítaných na základe refe-

renčnej úrokovej sadzby zo sumy neuskutočneného
cezhraničného prevodu za obdobie odo dňa účin-
nosti prevodného príkazu na neuskutočnený cez-
hraničný prevod do dňa zaplatenia sumy vo výške
cezhraničného prevodu príkazcovi a

c) poplatkov týkajúcich sa cezhraničného prevodu za-
platených príkazcom.
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(2) Písomnú žiados� príkazcu o zaplatenie náhrady
za neuskutočnenie cezhraničného prevodu možno
predloži� až po uplynutí lehoty pod¾a § 16 ods. 1 druhej
až štvrtej vety. Na skôr predloženú žiados� sa nepri-
hliada.

(3) Sprostredkujúca inštitúcia, ktorá akceptovala
prevodný príkaz na cezhraničný prevod a ktorá zaprí-
činila neuskutočnenie cezhraničného prevodu, je po-
vinná vyplati� na vlastné náklady náhradu pod¾a od-
seku 1 na účet vykonávacej inštitúcie príkazcu alebo
inej sprostredkujúcej inštitúcie, ktorá ju poverila vy-
konaním prevodného príkazu. Ak nebol prevodný prí-
kaz na cezhraničný prevod správne vykonaný pre chy-
by a nepresnosti v pokynoch daných vykonávacou
inštitúciou alebo inou sprostredkujúcou inštitúciou,
sprostredkujúca inštitúcia je povinná vyvinú� maxi-
málne úsilie, aby suma cezhraničného prevodu bola
nájdená a vrátená vykonávacej inštitúcii príkazcu.

(4) Ak dôvodom neuskutočnenia cezhraničného pre-
vodu boli chyby alebo neúplné údaje v prevodnom
príkaze, ktorý dal príkazca svojej vykonávacej inštitú-
cii, alebo konanie sprostredkujúcej inštitúcie určenej
príkazcom, nepoužije sa ustanovenie odseku 1. Vyko-
návacia inštitúcia príkazcu a sprostredkujúce inštitú-
cie, ktoré sa zúčastňujú na cezhraničnom prevode, sú
povinné vyvinú� maximálne úsilie, aby suma prevodu
bola nájdená a vrátená vykonávacej inštitúcii príkaz-
cu. Úroky a poplatky zaplatené pri vykonaní takéhoto
cezhraničného prevodu vykonávacia inštitúcia príkaz-
cu a sprostredkujúce inštitúcie nevracajú a majú ná-
rok na úhradu nákladov vynaložených na h¾adanie
a na vrátenie sumy prevodu vykonávacej inštitúcii
príkazcu. Ak vykonávacia inštitúcia príkazcu sumu
prevodu našla alebo ak jej bola suma prevodu vrátená,
vráti príkazcovi sumu prevodu zníženú o sumu vyna-
ložených nákladov.

(5) Popri náhrade za neuskutočnenie cezhraničného
prevodu má príkazca, príjemca alebo vykonávacia in-
štitúcia aj nárok na náhradu škody;15) týmto nie sú
dotknuté ïalšie práva, ktoré vznikli v dôsledku neus-
kutočnenia cezhraničného prevodu.

§ 19

Povinnosti pri neuskutočnení osobitne
regulovaného cezhraničného prevodu

(1) Ak osobitne regulovaný cezhraničný prevod ne-
bol vykonaný pod¾a § 16 ods. 1 prvej vety, vykonávacia
inštitúcia príkazcu je povinná zaplati� príkazcovi na
jeho písomnú žiados� náhradu za neuskutočnenie oso-
bitne regulovaného cezhraničného prevodu; túto ná-
hradu je povinná zaplati� do 14 bankových pracovných
dní nasledujúcich po dni doručenia príkazcovej písom-
nej žiadosti o zaplatenie náhrady, ak sa dovtedy poža-
dovaný prevod neuskutočnil, a to bez oh¾adu na sku-
točnos�, ktorá vykonávacia inštitúcia alebo
sprostredkujúca inštitúcia tento stav zapríčinila. Ak
sa v tejto lehote požadovaný osobitne regulovaný cez-
hraničný prevod uskutočnil, postupuje sa pod¾a § 16.
Ak suma neuskutočneného osobitne regulovaného
cezhraničného prevodu nepresiahne výšku
12 500 EUR alebo výšku ekvivalentu tejto sumy

v iných menách štátov Európskeho hospodárskeho
priestoru pod¾a kurzu určeného Európskou centrál-
nou bankou ku dňu účinnosti prevodného príkazu na
cezhraničný prevod, vykonávacia inštitúcia príkazcu
je povinná zaplati� príkazcovi náhradu vo výške neus-
kutočneného osobitne regulovaného cezhraničného
prevodu. Ak je suma neuskutočneného osobitne regu-
lovaného cezhraničného prevodu vyššia ako
12 500 EUR alebo ako ekvivalent tejto sumy v iných
menách štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
pod¾a kurzu určeného Európskou centrálnou bankou
ku dňu účinnosti prevodného príkazu na cezhraničný
prevod, je vykonávacia inštitúcia príkazcu povinná
zaplati� príkazcovi náhradu vo výške 12 500 EUR ale-
bo ekvivalentu tejto sumy v iných menách štátov Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru pod¾a kurzu urče-
ného Európskou centrálnou bankou ku dňu účinnosti
prevodného príkazu na cezhraničný prevod. Takáto
náhrada za neuskutočnenie osobitne regulovaného
cezhraničného prevodu sa zvýši o
a) úroky z omeškania vypočítané na základe referenč-

nej úrokovej sadzby zo sumy neuskutočneného
osobitne regulovaného cezhraničného prevodu za
obdobie odo dňa účinnosti prevodného príkazu na
tento cezhraničný prevod do dňa zaplatenia sumy
vo výške neuskutočneného osobitne regulovaného
cezhraničného prevodu príkazcovi a

b) poplatky týkajúce sa osobitne regulovaného cez-
hraničného prevodu zaplatené príkazcom.

(2) Písomnú žiados� príkazcu o zaplatenie náhrady
za neuskutočnenie osobitne regulovaného cezhranič-
ného prevodu možno predloži� až po uplynutí lehoty
pod¾a § 16 ods. 1 prvej vety. Na skôr predloženú
žiados� sa neprihliada.

(3) Sprostredkujúca inštitúcia, ktorá akceptovala
prevodný príkaz na osobitne regulovaný cezhraničný
prevod a ktorá zapríčinila neuskutočnenie osobitne
regulovaného cezhraničného prevodu, je povinná na
vlastné náklady vyplati� sumu vo výške osobitne regu-
lovaného cezhraničného prevodu zvýšenú o sumu
s tým spojených poplatkov a úrokov, a to v prospech
vykonávacej inštitúcie príkazcu alebo inej sprostred-
kujúcej inštitúcie, ktorá ju poverila vykonaním pre-
vodného príkazu. Ak nebol prevodný príkaz správne
vykonaný pre chyby a nepresnosti v pokynoch daných
vykonávacou inštitúciou alebo inou sprostredkujúcou
inštitúciou, je sprostredkujúca inštitúcia povinná vy-
vinú� maximálne úsilie, aby suma osobitne regulova-
ného cezhraničného prevodu bola nájdená a vrátená
vykonávacej inštitúcii príkazcu.

(4) Ak osobitne regulovaný cezhraničný prevod ne-
bol uskutočnený a ak jeho neuskutočnenie zapríčinila
sprostredkujúca inštitúcia, ktorú si zvolila vykonáva-
cia inštitúcia príjemcu, nepoužije sa ustanovenie od-
seku 1 a vykonávacia inštitúcia príjemcu je povinná
poskytnú� príjemcovi sumu vo výške osobitne regulo-
vaného cezhraničného prevodu, ak táto suma nepre-
siahne výšku 12 500 EUR alebo výšku ekvivalentu
tejto sumy v iných menách štátov Európskeho hospo-
dárskeho priestoru pod¾a kurzu určeného Európskou
centrálnou bankou ku dňu účinnosti prevodného prí-
kazu na osobitne regulovaný cezhraničný prevod. Ak
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je suma osobitne regulovaného cezhraničného prevo-
du vyššia ako 12 500 EUR alebo ako ekvivalent tejto
sumy v iných menách štátov Európskeho hospodár-
skeho priestoru pod¾a kurzu určeného Európskou
centrálnou bankou ku dňu účinnosti prevodného prí-
kazu na osobitne regulovaný cezhraničný prevod, je
vykonávacia inštitúcia príjemcu povinná poskytnú�
príjemcovi sumu vo výške 12 500 EUR alebo ekviva-
lentu tejto sumy v iných menách štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru pod¾a kurzu určeného Eu-
rópskou centrálnou bankou ku dňu účinnosti prevod-
ného príkazu na osobitne regulovaný cezhraničný pre-
vod.

(5) Na povinnosti pri neuskutočnení osobitne regu-
lovaného cezhraničného prevodu sa rovnako vz�ahujú
ustanovenia § 18 ods. 4 a 5.

§ 20

Vylúčenie zodpovednosti

Za porušenie povinnosti pri uskutočňovaní cezhra-
ničného prevodu pod¾a tohto zákona nie je zodpovedná
vykonávacia inštitúcia ani sprostredkujúca inštitúcia,
ktorá preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobe-
né okolnos�ami vylučujúcimi zodpovednos�19) alebo
postupom pod¾a osobitného predpisu.24) Pri osobitne
regulovanom cezhraničnom prevode sa za okolnos�
vylučujúcu zodpovednos� vykonávacej inštitúcie prí-
kazcu nepovažuje nedodržanie lehoty na vykonanie
osobitne regulovaného cezhraničného prevodu z ta-
kých dôvodov na strane sprostredkujúcej inštitúcie,
ktoré nastali nezávisle od vôle vykonávacej inštitúcie
príkazcu a ktoré neboli spôsobené okolnos�ami vylu-
čujúcimi zodpovednos� sprostredkujúcej inštitúcie19)
ani postupom sprostredkujúcej inštitúcie pod¾a oso-
bitného predpisu;24) pri inom cezhraničnom prevode sa
také dôvody na strane sprostredkujúcej inštitúcie po-
važujú za okolnos� vylučujúcu zodpovednos� vykoná-
vacej inštitúcie príkazcu.19)

TRETIA  ČASŤ

VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH
PLATOBNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 21

Elektronický platobný prostriedok
a elektronické peniaze

(1) Elektronické platobné prostriedky sú elektronic-
ké prostriedky, ktoré umožňujú prístup k elektronicky
evidovaným alebo elektronicky uchovávaným peňaž-
ným hodnotám a ktoré umožňujú prostredníctvom
elektronických alebo iných technických zariadení

uskutočňova� vklady, výbery, prevody alebo iné ope-
rácie. Elektronický platobný prostriedok je
a) platobný prostriedok dia¾kového prístupu a
b) platobný prostriedok elektronických peňazí.

(2) Vydavate¾om elektronického platobného pro-
striedku (ïalej len „vydavate¾“) môže by� len
a) Národná banka Slovenska,
b) banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré majú

bankové povolenie25) na vydávanie elektronických
platobných prostriedkov, a

c) iné osoby pod¾a osobitného zákona,7) ktoré môžu
vydáva� len platobné prostriedky dia¾kového prí-
stupu pod¾a odseku 4 písm. b), ak sú na ich vydá-
vanie oprávnené pod¾a osobitného zákona.

(3) Oprávneným držite¾om elektronického platobné-
ho prostriedku (ïalej len „oprávnený držite¾“) je každá
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vydavate¾
vydal na používanie elektronický platobný prostriedok
na základe nimi uzavretej zmluvy o vydaní a používaní
tohto elektronického platobného prostriedku.

(4) Platobný prostriedok dia¾kového prístupu je
prostriedok, ktorý umožňuje oprávnenému držite¾ovi
prístup k peňažným prostriedkom prostredníctvom
elektronických alebo iných technických zariadení, a to
a) banková platobná karta,26)
b) platobná aplikácia elektronického bankovníctva.

(5) Platobný prostriedok elektronických peňazí je
elektronický prostriedok, ktorý uchováva elektronické
peniaze v čipovej aplikácii na bankovej platobnej karte
alebo v inom elektronickom zariadení, pričom tento
elektronický prostriedok je prijímaný ako platobný
prostriedok aj inými osobami ako jeho vydavate¾om.

(6) Elektronické peniaze predstavujú peňažnú hod-
notu v elektronickej forme, ktorá predstavuje peňažný
záväzok vydavate¾a a ktorá je uchovávaná na platob-
nom prostriedku elektronických peňazí.

(7) Elektronické peniaze možno vyda� len na základe
predchádzajúceho prijatia peňažných prostriedkov
najmenej vo výške peňažnej hodnoty vydaných elek-
tronických peňazí.

(8) Debetná banková platobná karta umožňuje
oprávnenému držite¾ovi prístup k peňažným pro-
striedkom čerpaným do výšky limitu povoleného vyda-
vate¾om uvedeným v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),
ktorý vydavate¾ dohodne s oprávneným držite¾om.

(9) Kreditná banková platobná karta umožňuje
oprávnenému držite¾ovi prístup k peňažným pro-
striedkom čerpaným do výšky úverového limitu povo-
leného vydavate¾om uvedeným v odseku 2 písm. a)
alebo písm. b), ktorý vydavate¾ dohodne s oprávneným
držite¾om.

24) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z., § 38 a § 39 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995
Z. z., § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 5 a § 104 ods. 1
písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z.

25) § 2 ods. 2 písm. g), § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
26) § 3 ods. 4 a § 5 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z.
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(10) Oprávnený držite¾ preukazuje svoju totožnos� pri
používaní
a) bankovej platobnej karty osobným identifikačným

číslom alebo podpisom oprávneného držite¾a zhod-
ným s podpisom na bankovej platobnej karte, ak sa
vydavate¾ s oprávneným držite¾om nedohodne na
inej forme preukazovania totožnosti pod¾a osobit-
ného zákona;27) osobné identifikačné číslo pride¾uje
vydavate¾,

b) platobnej aplikácie elektronického bankovníctva
osobným identifikačným číslom alebo obdobným
kódom, ktorý pride¾uje vydavate¾, a zároveň auten-
tifikačným údajom, ktorý vydavate¾ dohodne
s oprávneným držite¾om, alebo elektronickým pod-
pisom pod¾a osobitného zákona.

§ 22

Vzorové obchodné podmienky
Národnej banky Slovenska

(1) Národná banka Slovenska môže vyda� vzorové
obchodné podmienky na vydanie a používanie elektro-
nického platobného prostriedku (ïalej len „vzorové
obchodné podmienky“) a ich zmeny. Vzorové obchod-
né podmienky a ich zmeny sa zverejňujú vo Vestníku
Národnej banky Slovenska.

(2) Ak Národná banka Slovenska vydá vzorové ob-
chodné podmienky, vydavate¾ je povinný v úvodných
ustanoveniach svojich obchodných podmienok výslov-
ne informova�, či jeho obchodné podmienky zodpove-
dajú vzorovým obchodným podmienkam a aký je ob-
sah prípadných vecných odchýlok.

(3) Povinnos� pod¾a odseku 2 je vydavate¾ povinný
splni� do troch mesiacov odo dňa vydania vzorových
obchodných podmienok, ako aj do troch mesiacov odo
dňa vydania každej zmeny vzorových obchodných pod-
mienok.

§ 23

Obchodné podmienky vydavate¾a

(1) Vydavate¾ je povinný vyda� a sprístupni� najmä
vo svojich prevádzkových priestoroch v písomnej for-
me alebo elektronickej forme v štátnom jazyku ob-
chodné podmienky vydavate¾a na vydanie a používanie
elektronického platobného prostriedku. Tieto obchod-
né podmienky obsahujú aspoň
a) podmienky vydavate¾a na vydanie elektronického

platobného prostriedku,
b) postup správneho a bezpečného používania a ucho-

vávania elektronického platobného prostriedku
a akéhoko¾vek identifikačného čísla alebo kódu,
alebo údaja prideleného vydavate¾om alebo dohod-
nutého medzi vydavate¾om a oprávneným držite-
¾om,

c) popis elektronického platobného prostriedku vrá-
tane rozpätia peňažných limitov na používanie elek-
tronického platobného prostriedku,

d) základné technické informácie týkajúce sa technic-

kých zariadení určených na používanie elektronic-
kého platobného prostriedku,

e) lehoty a spôsob vykonávania zúčtovania vrátane
použitých výmenných kurzov,

f) informáciu o poplatkoch za vydanie a používanie
elektronického platobného prostriedku,

g) podmienky spätnej výmeny elektronických peňazí
pod¾a § 30,

h) postupy a lehoty vybavovania reklamácií a s�ažnos-
tí súvisiacich s vydávaním a používaním elektronic-
kých platobných prostriedkov vrátane informácií
o nákladoch spojených s reklamáciami a o postu-
poch riešenia sporov pod¾a tohto zákona a osobit-
ných predpisov.17)

(2) Vydavate¾ informuje záujemcov o vydanie elek-
tronického platobného prostriedku o svojich obchod-
ných podmienkach na vydanie a používanie elektro-
nického platobného prostriedku, a to v písomnej forme
alebo elektronickej forme a v dostatočnom predstihu
pred vydaním elektronického platobného prostriedku.
Vydavate¾ je rovnako povinný informova� záujemcov
o vydanie elektronického platobného prostriedku
o výške alebo sadzbe všetkých poplatkov za vydanie
a používanie elektronického platobného prostriedku,
o limite alebo úverovom limite a o výške ročnej percen-
tuálnej úrokovej sadzby a o spôsobe výpočtu úrokov.

(3) Obchodné podmienky vydavate¾a pod¾a odseku 1
sú súčas�ou zmluvy o vydaní a používaní elektronic-
kého platobného prostriedku, ak je v tejto zmluve
výslovný odkaz na obchodné podmienky vydavate¾a
pod¾a odseku 1 a ak sú tieto obchodné podmienky
pripojené k tejto zmluve alebo ak ich oprávnený držite¾
dostal najneskôr pri uzavretí tejto zmluvy.

(4) Vydavate¾ v písomnej alebo elektronickej forme
doručí oprávnenému držite¾ovi informáciu o každej
zmene svojich obchodných podmienok pod¾a odse-
ku 1, a to najmenej 30 dní pred nadobudnutím účin-
nosti príslušnej zmeny.

(5) Vydavate¾ je povinný poskytnú� Národnej banke
Slovenska v písomnej forme a v elektronickej forme
v štátnom jazyku úplné znenie svojich obchodných
podmienok pod¾a odseku 1, a to do 30 dní po vydaní
svojich obchodných podmienok pod¾a odseku 1 a po
každej zmene svojich obchodných podmienok pod¾a
odseku 1.

Zúčtovanie pr i  použit í  e lektronického
platobného prostr iedku

§ 24

(1) Zúčtovanie pri použití elektronického platobného
prostriedku (ïalej len „zúčtovanie“) vykoná vydavate¾,
ktorý zodpovedá za správnos� a včasnos� zúčtovania.

(2) Vydavate¾ je povinný vykona� nápravu chýb a ne-
dostatkov, a to
a) vrátením peňažných prostriedkov odčerpaných

zneužitím platobného prostriedku dia¾kového prí-
stupu inou osobou ako oprávneným držite¾om, ako

27) § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
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aj nahradením úroku z peňažných prostriedkov za
obdobie, keï s nimi oprávnený držite¾ nemohol
naklada�, prípadne ïalšej preukázanej škody,

b) vrátením peňažných prostriedkov odčerpaných
v dôsledku chybného zúčtovania pri použití banko-
vej platobnej karty, ktoré nebolo zapríčinené vyda-
vate¾om, ako aj škody vo výške úroku z peňažných
prostriedkov za obdobie, keï s nimi oprávnený
držite¾ nemohol naklada�, prípadne ïalšej preuká-
zanej škody,

c) opravným zúčtovaním pod¾a § 5 alebo
d) vysporiadaním finančných dôsledkov vyplývajúcich

z použitia platobného prostriedku dia¾kového prí-
stupu, napríklad zaplatením úroku z omeškania
pod¾a § 8.

(3) Vydavate¾ je povinný poskytnú� oprávnenému
držite¾ovi zrozumite¾nú správu o zúčtovaní jednotli-
vých vkladov, výberov, prevodov alebo iných operácií
(ïalej len „položka“) uskutočnených prostredníctvom
jednotlivých elektronických platobných prostriedkov,
a to na účel identifikácie jednotlivých uskutočnených
a zúčtovaných položiek (ïalej len „správa o zúčtovaní
položiek“). Spôsob a periodicitu poskytovania správ
o zúčtovaní položiek si zmluvne dohodne vydavate¾
s oprávneným držite¾om.

(4) Správa o zúčtovaní položiek okrem náležitostí
pod¾a § 6 ods. 2 obsahuje
a) pri debetnej bankovej platobnej karte aspoň

1. sumy, dátum uskutočnenia, dátum zúčtovania
a popis jednotlivých položiek,

2. sumy poplatkov za jej vydanie a používanie,
b) pri kreditnej bankovej platobnej karte aspoň

1. dátum vyhotovenia správy a dátum splatnosti
dlžnej sumy,

2. sumu celkového úverového limitu,
3. sumy a popis kreditných položiek a debetných

položiek,
4. sumy poplatkov a sumy úrokov,
5. dlžnú sumu ku dňu vyhotovenia správy,
6. minimálnu splátku,
7. percentuálnu výšku úrokov, ak nie je táto výška

úrokov dohodnutá a uvedená v zmluve uzavretej
medzi vydavate¾om a oprávneným držite¾om,

8. lehotu a spôsob úhrady dlžnej sumy,
c) pri platobných prostriedkoch elektronických peňa-

zí aspoň
1. sumy jednotlivých položiek,
2. zostatkovú hodnotu elektronických peňazí ucho-

vávanú na tomto platobnom prostriedku.

§ 25

(1) Ak došlo k zneužitiu bankovej platobnej karty
inou osobou ako oprávneným držite¾om a ak takéto
zneužitie nebolo zapríčinené konaním ani opomenu-
tím oprávneného držite¾a, tak
a) do okamihu oznámenia straty alebo krádeže ban-

kovej platobnej karty vydavate¾ovi alebo ním pove-
renej osobe oprávnený držite¾ zodpovedá za odčer-
panie peňažných prostriedkov takýmto použitím
bankovej platobnej karty len do výšky písomne
dohodnutej medzi vydavate¾om a oprávneným drži-

te¾om a za ïalších nimi písomne dohodnutých pod-
mienok,

b) po okamihu oznámenia straty alebo krádeže ban-
kovej platobnej karty vydavate¾ovi alebo ním pove-
renej osobe oprávnený držite¾ má právo požadova�
od vydavate¾a vrátenie peňažných prostriedkov od-
čerpaných takýmto použitím bankovej platobnej
karty.

(2) Oprávnený držite¾ má právo požadova� od vyda-
vate¾a vrátenie odčerpaných peňažných prostriedkov,
ak došlo k zneužitiu bankovej platobnej karty inou
osobou ako oprávneným držite¾om a ak takéto zneuži-
tie nebolo zapríčinené konaním ani opomenutím
oprávneného držite¾a, pričom k zneužitiu došlo
a) bez fyzického predloženia bankovej platobnej karty

alebo
b) bez preukázania bankovej platobnej karty, ak jej

podstata neumožňuje fyzické predloženie, alebo
c) fyzickým predložením bankovej platobnej karty,

pričom nedošlo k jej elektronickému overeniu pro-
stredníctvom telekomunikačných sietí.

(3) Zodpovednos� oprávneného držite¾a pod¾a odse-
ku 1 písm. a) sa v prípadoch pod¾a odseku 2 neuplat-
ňuje.

(4) Oprávnený držite¾ nemá právo požadova� od vy-
davate¾a vrátenie odčerpaných peňažných prostried-
kov pod¾a odseku1 písm. a) ani pod¾a odseku 2 a ani
pod¾a § 24 ods. 2 písm. a), ak oprávnený držite¾ hrubo
zanedbá plnenie svojich povinností pod¾a § 26 ods. 1
alebo ak k odčerpaniu peňažných prostriedkov došlo
v dôsledku podvodného konania oprávneného držite¾a.
Oprávnený držite¾ nemá právo požadova� od vydavate-
¾a vrátenie odčerpaných peňažných prostriedkov po-
d¾a odseku 1 písm. b) a ani pod¾a § 24 ods. 2 písm. a),
ak k odčerpaniu peňažných prostriedkov došlo v dô-
sledku podvodného konania oprávneného držite¾a.

§ 26

(1) Oprávnený držite¾ je povinný
a) používa� elektronický platobný prostriedok v súla-

de s obchodnými podmienkami vydavate¾a pod¾a
§ 23 ods. 1,

b) oznámi� bez zbytočného odkladu vydavate¾ovi alebo
osobe poverenej vydavate¾om stratu alebo krádež
bankovej platobnej karty, alebo zneužitie platobné-
ho prostriedku dia¾kového prístupu inou osobou
ako oprávneným držite¾om,

c) neuchováva� osobné identifikačné číslo pod¾a § 21
ods. 10 písm. a) spolu s bankovou platobnou kar-
tou,

d) neuchováva� osobné identifikačné číslo alebo ob-
dobný kód ani autentifikačný údaj pod¾a § 21
ods. 10 písm. b) spolu s platobnou aplikáciou elek-
tronického bankovníctva.

(2) Vydavate¾ je povinný vytvori� technické podmien-
ky na prijímanie oznámení pod¾a odseku 1 písm. b)
a bez zbytočného odkladu zamedzi� používaniu pla-
tobného prostriedku dia¾kového prístupu po podaní
oznámenia pod¾a odseku 1 písm. b).
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Platobný prostr iedok e lektronických peňazí

§ 27

Vydavate¾ je povinný bezplatne, úplne, správne,
pravdivo a včas vypracúva� a predklada� Národnej
banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy a iné infor-
mácie o hodnote ním vydaných elektronických peňazí
a o počte ním vydaných platobných prostriedkov elek-
tronických peňazí v obehu a o ïalších súvisiacich
údajoch ustanovených pod¾a § 75 ods. 2 písm. a).

§ 28

Vydavate¾ platobného prostriedku elektronických
peňazí poskytne oprávnenému držite¾ovi možnos� ove-
renia posledných piatich položiek vykonaných týmto
platobným prostriedkom elektronických peňazí, ako aj
zostatkovej hodnoty elektronických peňazí uchováva-
nej na tomto platobnom prostriedku. Splnenie tejto
povinnosti sa zároveň považuje za splnenie povinnosti
vydavate¾a pod¾a § 24 ods. 3 a ods. 4 písm. c).

§ 29

Vydavate¾ je zodpovedný za správne vykonanie vý-
meny peňažných prostriedkov za elektronické peniaze
a spätnej výmeny elektronických peňazí, ako aj za
bezpečné uchovávanie elektronických peňazí.

§ 30

Spätná výmena elektronických peňazí

(1) Počas doby platnosti platobného prostriedku
elektronických peňazí je vydavate¾ povinný vykona� na
žiados� oprávneného držite¾a spätnú výmenu elektro-
nických peňazí za peňažné prostriedky v hotovosti
alebo bezhotovostným prevodom na účet, a to bez
účtovania poplatku za túto službu s výnimkou nevy-
hnutných nákladov na vykonanie spätnej výmeny
elektronických peňazí.

(2) Vydavate¾ môže urči� minimálnu hodnotu na
spätnú výmenu elektronických peňazí pod¾a odseku 1,
ktorá pri jednotlivých výmenách nesmie by� nižšia ako
suma 10 EUR alebo ako ekvivalent tejto sumy v pre-
počte na slovenskú menu pod¾a kurzu Národnej banky
Slovenska platného ku dňu spätnej výmeny elektro-
nických peňazí.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

PLATOBNÉ SYSTÉMY

P R VÁ HLAVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 31

Základné ustanovenia

(1) Platobným systémom prevádzkovaným pod¾a

tohto zákona sa rozumie systém, ktorý svojou činnos-
�ou zabezpečuje sprostredkúvanie prevodov, ak
a) má aspoň 

1. troch účastníkov okrem účastníkov uvedených
v § 32 ods. 3 a 4 alebo

2. dvoch účastníkov okrem účastníkov uvedených
v § 32 ods. 3 a 4, ak zabezpečuje prepojenie
platobných systémov uvedených v zozname pod¾a
§ 65 ods. 1, systémov vyrovnania obchodov s in-
vestičnými nástrojmi pod¾a osobitného predpi-
su22) alebo systémov vysporiadania uvedených
v zozname Európskej komisie, pričom jedným
z týchto účastníkov je platobný systém prevádz-
kovaný pod¾a tohto zákona,

b) je prevádzkovaný na základe písomnej zmluvy
uzavretej medzi všetkými účastníkmi platobného
systému alebo na základe písomných zmlúv uzav-
retých medzi prevádzkovate¾om platobného systé-
mu a ostatnými účastníkmi platobného systému
(ïalej „zmluva o platobnom systéme“), ak sa účast-
níci platobného systému dohodli, že zmluva o pla-
tobnom systéme sa riadi právnym poriadkom Slo-
venskej republiky,

c) prevádzkovate¾ platobného systému je držite¾om
povolenia na prevádzkovanie platobného systému
pod¾a § 61 alebo osoba uvedená v odseku 5,

d) uskutočňuje, vysporadúva a zúčtováva prevody vy-
konávané medzi účastníkmi platobného systému
pod¾a pravidiel ustanovených týmto zákonom
a pod¾a štandardných postupov dohodnutých me-
dzi účastníkmi platobného systému v súlade s tým-
to zákonom (ïalej len „pravidlá platobného systé-
mu“),

e) existenciu platobného systému a jeho názov oznámi
Národná banka Slovenska Európskej komisii.

(2) Platobný systém môže by� prevádzkovaný
a) na princípe zúčtovania jednotlivých položiek v reál-

nom čase alebo inak pri súčasnej kontrole ich
krytia,

b) na princípe zúčtovania rozdielov vypočítaných zo
vzájomných poh¾adávok a záväzkov účastníkov pla-
tobného systému alebo

c) na základe kombinácie oboch základných princípov
zúčtovania uvedených v písmenách a) a b).

(3) Platobný systém zúčtovania v reálnom čase je
platobný systém prevádzkovaný na princípe zúčtova-
nia jednotlivých položiek pri súčasnej kontrole ich
krytia, ktorý zabezpečuje zúčtovanie týchto položiek
okamžite a neodvolate¾ne na účtoch vedených pre
účastníkov u zúčtovacieho agenta (ïalej len „zúčtovací
účet“) za predpokladu, že účastník, ktorý je príkaz-
com, má dostatok peňažných prostriedkov na krytie
zúčtovávaných položiek na svojom zúčtovacom účte
vedenom u zúčtovacieho agenta.

(4) Platobný systém kontroluje formálnu správnos�
a úplnos� odovzdávaných dát pri prevodoch.

(5) Prevádzkovate¾om platobného systému bez povo-
lenia na prevádzkovanie platobného systému je
a) Národná banka Slovenska alebo
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b) právnická osoba poverená Národnou bankou Slo-
venska.

(6) Na platobné systémy uvedené v odseku 5 sa
vz�ahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona o pla-
tobných systémoch, ak v druhej hlave alebo tretej
hlave tejto časti nie je pre platobné systémy uvedené
v odseku 5 ustanovené inak.

(7) Vykonávacia inštitúcia uvedená v § 2 ods. 8
písm. b) v prvom bode a sprostredkujúca inštitúcia
uvedená v § 2 ods. 9 písm. b) v prvom bode môže by�
účastníkom platobného systému prevádzkovaného na
základe povolenia udeleného príslušným orgánom
v inom členskom štáte Európskej únie alebo ïalšom
štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa
účastníci tohto platobného systému dohodli, že zmlu-
va o platobnom systéme sa riadi právnym poriadkom
takého členského štátu Európskej únie alebo ïalšieho
štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom
má sídlo aspoň jeden z účastníkov tohto platobného
systému.

§ 32

Účastníci platobného systému

(1) Účastníkom platobného systému môže by�
a) Národná banka Slovenska,
b) banky a pobočky zahraničných bánk,
c) centrálne banky iných štátov,
d) Európska centrálna banka,
e) iné inštitúcie zriadené pod¾a osobitného predpi-

su,28) ak sú v rámci svojej ustanovenej činnosti
oprávnené vykonáva� aj platobný styk alebo orga-
nizova� a prevádzkova� systém zúčtovania a vyrov-
nania obchodov s investičnými nástrojmi,

f) podniky pomocných bankových služieb,29) ktoré vy-
konávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie
dát pri prevodoch,

g) zahraničné osoby, ktorých činnos� zodpovedá čin-
nosti osôb uvedených v písmenách b), e) a f).

(2) Ten istý účastník platobného systému môže
v tomto platobnom systéme zabezpečova� funkciu zúč-
tovacieho agenta alebo klíringového ústavu, prípadne
zabezpečova� obidve tieto funkcie alebo iba niektorú
čas� týchto funkcií.

(3) Zúčtovací agent je osoba, ktorá v platobnom sys-
téme vedie zúčtovacie účty pre účastníkov platobného
systému, na ktorých sa zúčtujú príkazy účastníkov
platobného systému a ktorá na tento účel môže účast-
níkom platobného systému poskytova� úver.

(4) Klíringový ústav je osoba, ktorá v platobnom
systéme zodpovedá za spracovanie príkazov účastní-
kov platobného systému a príkazov zúčtovacieho
agenta platobného systému a za výpočet výsledkov zo
spracovania týchto príkazov.

(5) Vysporiadanie v platobnom systéme, ktorý je pre-
vádzkovaný na princípe zúčtovania jednotlivých polo-
žiek pri súčasnej kontrole ich krytia pod¾a § 31 ods. 2

písm. a), sa uskutočňuje priebežne v reálnom čase
alebo inak počas prevádzkového času platobného sys-
tému v pracovných dňoch tohto platobného systému
tak, že príkazy pre platobný systém sa zúčtovávajú
pod¾a poradia a času ich odovzdania platobnému sys-
tému, pričom jednotlivé položky sa pri zúčtovávaní
zúčtujú okamžite a neodvolate¾ne, ak účastník, ktorý
je príkazcom, má pri zúčtovávaní na svojom zúčtova-
com účte dostatok peňažných prostriedkov na krytie
týchto položiek.

(6) Vysporiadanie v platobnom systéme, ktorý je pre-
vádzkovaný na princípe zúčtovania rozdielov pod¾a
§ 31 ods. 2 písm. b), sa uskutočňuje pri jednotlivých
uzávierkach platobného systému počas pracovných
dní tohto platobného systému tak, že ku každej uzá-
vierke sa spočítajú všetky poh¾adávky a záväzky
účastníkov platobného systému, ktoré im vyplývajú
z príkazov pre platobný systém odovzdaných do prí-
slušnej uzávierky a ktoré sú kryté peňažnými pro-
striedkami na zúčtovacích účtoch účastníkov platob-
ného systému; takto vypočítaný celkový výsledný
rozdiel vzájomných poh¾adávok a záväzkov medzi jed-
notlivými účastníkmi platobného systému k prísluš-
nej uzávierke tvorí buï ich jedinú vzájomnú poh¾adáv-
ku, alebo ich jediný vzájomný záväzok k príslušnej
uzávierke, a to v závislosti od celkového vypočítaného
výsledného rozdielu pre jednotlivých účastníkov pla-
tobného systému. Takto vypočítané vzájomné poh¾a-
dávky a vzájomné záväzky účastníkov platobného sys-
tému k jednotlivým uzávierkam klíringový ústav bez
zbytočného odkladu odovzdá zúčtovaciemu agentovi
platobného systému, ktorý oznámené poh¾adávky
a záväzky overí a zaúčtuje na zúčtovacie účty účastní-
kov platobného systému.

(7) Príkazom pre platobný systém (ïalej len „príkaz“)
sa rozumie pokyn účastníka platobného systému
v elektronickej forme, aby prostredníctvom tohto pla-
tobného systému boli prevedené peňažné prostriedky
na účet iného účastníka platobného systému, pre
ktorého sú určené, a aby tieto peňažné prostriedky boli
zúčtované v súlade s pravidlami platobného systému.

(8) Účastníci platobného systému musia v zmluve
o platobnom systéme urči� prevádzkovate¾a platobné-
ho systému; prevádzkovate¾om platobného systému
môže by� len niektorý z účastníkov platobného systé-
mu pod¾a odseku 1, ak má povolenie na prevádzkova-
nie platobného systému udelené pod¾a § 61 ods. 1 a ak
spĺňa podmienky ustanovené v § 61 ods. 3 a 4.

(9) Účastníci platobného systému sú povinní po-
skytnú� prevádzkovate¾ovi platobného systému svojím
štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam
osôb, ktoré za účastníka platobného systému zodpo-
vedajú za úplnos� a správnos� odovzdávaných príka-
zov, a aktuálny zoznam osôb oprávnených za účastní-
ka platobného systému naklada� so zúčtovacím
účtom, ak ho prevádzkovate¾ vedie, ako aj podpisové
vzory alebo elektronické podpisy30) týchto oprávne-

28) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 291/2002 Z. z. a zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29) § 25 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
30) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ných osôb. Prevádzkovate¾ platobného systému je po-
vinný poskytnú� účastníkom platobného systému svo-
jím štatutárnym orgánom schválený aktuálny zoznam
osôb, ktoré za prevádzkovate¾a platobného systému
zodpovedajú za spracovanie príkazov prijatých od
účastníkov platobného systému, ako aj podpisové vzo-
ry alebo elektronické podpisy týchto oprávnených
osôb.

§ 33

Dokumentácia a súbory dát k prevodom

(1) Dokumentáciu k prevodom odovzdávaným pla-
tobnému systému vedie účastník platobného systému,
ktorý prevzal prevodný príkaz.

(2) Odovzdávajúci účastník platobného systému
uchováva súbory odovzdaných dát prevodu počas šies-
tich mesiacov odo dňa ich zúčtovania platobným sys-
témom. Platobný systém uchováva súbory odovzda-
ných dát prevodu počas šiestich mesiacov odo dňa ich
zúčtovania platobným systémom. V prípade chyby
v zúčtovaní je odovzdávajúci účastník platobného sys-
tému alebo platobný systém povinný v týchto lehotách
odovzdané dáta preukáza�.

(3) Účastník platobného systému a prevádzkovate¾
uchovávajú zúčtované príkazy najmenej desa� rokov
od ich zúčtovania. V prípade chyby v zúčtovaní je
účastník platobného systému alebo prevádzkovate¾
povinný v tejto lehote odovzdané príkazy preukáza�.

§ 34

Spôsob zabezpečenia peňažných
prostriedkov na zúčtovanie príkazov

(1) Zúčtovanie príkazov uskutočňuje zúčtovací
agent na zúčtovacích účtoch.

(2) Zúčtovací agent môže urči� povinný minimálny
zostatok na zúčtovacom účte.

(3) Účastníci platobného systému sú povinní zabez-
pečova� na svojich zúčtovacích účtoch dostatok peňaž-
ných prostriedkov potrebných na zúčtovanie príkazov.

(4) Zúčtovací agent môže v prípade nedostatku pe-
ňažných prostriedkov na zúčtovacom účte poskytnú�
účastníkovi úver splatný počas toho istého bankového
pracovného dňa, v ktorom bol poskytnutý; takýto úver
musí by� zabezpečený cennými papiermi, peňažnými
prostriedkami alebo inými majetkovými hodnotami
slúžiacimi na zabezpečenie záväzkov (ïalej len „zábez-
peka“).

(5) Zúčtovací agent zverejní zoznam cenných papie-
rov akceptovaných ako zábezpeku formou prístupnou
pre všetkých účastníkov platobného systému.

§ 35

Neodvolate¾nos� príkazu

(1) Od okamihu prijatia príkazu, ktorý určujú pra-
vidlá platobného systému, nesmie účastník platobné-
ho systému ani žiadna tretia osoba platne odvola� ani
zruši� príkaz prijatý platobným systémom, a ani inak
nesmie by� znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.

(2) Vyhlásením konkurzu31) na majetok účastníka
platobného systému alebo zastavením, alebo obme-
dzením platieb v dôsledku iného opatrenia proti účast-
níkovi platobného systému (ïalej len „zastavenie pla-
tieb“) nie je dotknuté právo použi� peňažné prostriedky
z účtu účastníka platobného systému vedeného v tom-
to platobnom systéme na splnenie jeho záväzkov vy-
plývajúcich z jeho účasti v platobnom systéme, a to na
účel uzavretia zúčtovania v platobnom systéme v deň
vyhlásenia konkurzu alebo zastavenia platieb.

(3) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka pla-
tobného systému alebo zastavením platieb nie je do-
tknutá povinnos� platobného systému spracova�
a zúčtova� príkazy tohto účastníka platobného systé-
mu ani platnos� a vymáhate¾nos� týchto príkazov voči
tretím osobám, ak ide o príkazy, ktoré boli v súlade
s pravidlami platobného systému prijaté platobným
systémom
a) pred okamihom vyhlásenia konkurzu alebo zasta-

venia platieb,
b) v okamihu vyhlásenia konkurzu alebo v okamihu

zastavenia platieb a po tomto okamihu, ak boli
príkazy vykonané v deň vyhlásenia konkurzu alebo
v deň zastavenia platieb, a to len vtedy, ak prevádz-
kovate¾ovi platobného systému nebolo vyhlásenie
konkurzu známe a ak účastníci systému vyrovna-
nia, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlá-
senie konkurzu alebo zastavenie platieb nebolo
známe, a to ani z oznámení pod¾a § 65 ods. 4 a 5.

(4) Spätné prepočítanie vzájomných poh¾adávok
a záväzkov účastníkov platobného systému v tomto
platobnom systéme sa zakazuje.

(5) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka pla-
tobného systému alebo zastavením platieb nie sú do-
tknuté práva na zábezpeku, ktorú tento účastník
platobného systému poskytol inému účastníkovi pla-
tobného systému alebo inej osobe v súvislosti so svo-
jou účas�ou v tomto platobnom systéme; nedotknuté
zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov
z poskytnutej zábezpeky.

(6) Peňažné prostriedky na účtoch účastníkov vede-
ných u zúčtovacieho agenta platobného systému, kto-
ré sú určené na plnenie záväzkov účastníkov platob-
ného systému vyplývajúcich z ich účasti v platobnom
systéme, ako aj zábezpeky, ktoré účastník platobného
systému poskytol inému účastníkovi platobného sys-
tému alebo inej osobe v súvislosti so svojou účas�ou
v platobnom systéme, nepodliehajú výkonu rozhodnu-
tia pod¾a osobitných predpisov32) a sú z neho vylúčené.

31) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
32) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon

č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
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§ 36

Oznamovacie povinnosti v platobnom systéme

(1) Prevádzkovate¾ platobného systému bez zbytoč-
ného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska pí-
somne každú zmenu obchodného mena alebo názvu,
sídla alebo miesta podnikania ktoréhoko¾vek účastní-
ka platobného systému, ako aj zníženie počtu účast-
níkov platobného systému; tým nie je dotknuté usta-
novenie § 31 ods. 1 písm. a).

(2) Prevádzkovate¾ platobného systému je povinný
predloži� Národnej banke Slovenska žiados� o udelenie
predchádzajúceho súhlasu na zmenu v účastníkoch
platobného systému s výnimkou zmien pod¾a odse-
ku 1.

(3) Prevádzkovate¾ platobného systému je povinný
predloži� Národnej banke Slovenska žiados� o udele-
nie predchádzajúceho súhlasu na zmenu zmluvy
o platobnom systéme alebo na zmenu pravidiel platob-
ného systému.

(4) Prevádzkovate¾ platobného systému a iní účast-
níci platobného systému sú povinní bezplatne, úplne,
správne, pravdivo a včas vypracúva� a predklada�
Národnej banke Slovenska informácie o počte a hod-
note spracovaných a zúčtovaných príkazov za určené
časové obdobie a výkazy, hlásenia, správy a iné infor-
mácie ustanovené pod¾a § 75 ods. 2 písm. b).

(5) Účastníci platobného systému sú povinní posky-
tova� informácie o platobných systémoch prevádzko-
vaných pod¾a tohto zákona, ktorých sú účastníkmi,
a o pravidlách týchto platobných systémov na písom-
nú žiados� osoby, ktorá má právny záujem na poskyt-
nutí takýchto informácií.

(6) Povinnosti pod¾a odsekov 4 a 5 majú aj všetky
osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú
účastníkmi platobných systémov prevádzkovaných
pod¾a právneho poriadku niektorého z členských štá-
tov Európskej únie alebo ïalších štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru. Tieto osoby sú ïalej povinné
bez zbytočného odkladu oznamova� Národnej banke
Slovenska vznik alebo zánik svojej účasti v takomto
platobnom systéme a zmenu svojho obchodného mena
alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania.

(7) Povinnosti pod¾a odsekov 1 až 3 sa nevz�ahujú
na platobné systémy uvedené v § 31 ods. 5 písm. a).

§ 37

Pravidlá platobného systému

Pravidlá platobného systému s výnimkou platob-
ných systémov uvedených v § 31 ods. 5 tvoria neodde-
lite¾nú súčas� zmluvy o platobnom systéme. Pravidlá
platobného systému určujú
a) prevádzkovate¾a platobného systému,
b) zúčtovacieho agenta platobného systému a spôsob

zabezpečenia neodvolate¾nosti príkazov,
c) účastníkov platobného systému,
d) podmienky účasti v platobnom systéme a podmien-

ky vylúčenia z platobného systému,

e) práva a povinnosti účastníkov a prevádzkovate¾a
platobného systému,

f) pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich for-
mu a štruktúru,

g) spôsob prenosu, formu a štruktúru informácií o po-
hyboch na zúčtovacích účtoch,

h) spôsob zabezpečenia dát proti zneužitiu,
i) spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na

zúčtovanie príkazov odovzdaných platobnému sys-
tému,

j) princíp prevádzkovania platobného systému a spô-
sob vysporiadania vzájomných poh¾adávok a záväz-
kov účastníkov platobného systému,

k) okamih prijatia príkazu platobným systémom, vyme-
dzenie doby, počas ktorej platobný systém príkazy
prijíma,

l) menu alebo meny, v ktorých je platobný systém
prevádzkovaný,

m) podrobnosti o ïalších povinnostiach ustanovených
týmto zákonom pre platobné systémy.

DRUHÁ  HLAVA

PRAVIDLÁ PLATOBNÉHO SYSTÉMU ZÚČTOVANIA
V REÁLNOM ČASE PREVÁDZKOVANÉHO

NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

§ 38

Prevádzkovate¾

(1) Národná banka Slovenska prevádzkuje platobný
systém zúčtovania v reálnom čase pod¾a § 31 ods. 3.

(2) Národná banka Slovenska uzatvorí s každým
účastníkom platobného systému pod¾a odseku 1 rov-
nakú zmluvu o platobnom systéme, ktorá obsahuje
a) miesto odovzdávania príkazov,
b) štruktúru príkazov,
c) podmienky vedenia zúčtovacieho účtu, ak ho vedie,
d) spôsob prenosu, formu a štruktúru informácií

o pohybe na zúčtovacom účte, ak ho vedie,
e) sadzobník poplatkov,
f) reklamačný poriadok,
g) okamih prijatia príkazu platobným systémom, vy-

medzenie doby, počas ktorej platobný systém prí-
kazy prijíma,

h) podrobnosti o ïalších povinnostiach ustanovených
týmto zákonom pre platobné systémy.

§ 39

Zúčtovací agent

Zúčtovacím agentom v platobnom systéme pod¾a
§ 38 ods. 1 je Národná banka Slovenska; Národná
banka Slovenska môže vies� zúčtovacie účty účastní-
kom tohto platobného systému.

§ 40

Účastníci platobného systému

(1) Účastníkom platobného systému pod¾a § 38
ods. 1 je
a) Národná banka Slovenska,
b) banky a pobočky zahraničných bánk po splnení
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technických predpokladov na účas� v tomto platob-
nom systéme.

(2) Účastníkom platobného systému pod¾a § 38
ods. 1 môžu by� na základe súhlasu Národnej banky
Slovenska aj
a) centrálne banky iných štátov,
b) Európska centrálna banka,
c) iné inštitúcie zriadené pod¾a osobitného predpi-

su,28) ak sú v rámci svojej ustanovenej činnosti
oprávnené vykonáva� aj platobný styk alebo orga-
nizova� a prevádzkova� systém zúčtovania a vyrov-
nania obchodov s investičnými nástrojmi,

d) zahraničné osoby, ktorých činnos� zodpovedá čin-
nosti osôb uvedených v písmene c) a v odseku 1
písm. b),

e) podniky pomocných bankových služieb,29) ktoré vy-
konávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie
dát pri prevodoch, a zahraničné osoby, ktorých
činnos� zodpovedá činnosti takýchto podnikov po-
mocných bankových služieb.29)

(3) Účastníci platobného systému sa uvádzajú v pre-
vodníku pod¾a § 4 ods. 8.

(4) Súhlas na vstup a účas� v platobnom systéme pre
osoby uvedené v odseku 2 písm. a) až d) ude¾uje
Národná banka Slovenska na základe písomnej žia-
dosti o vstup a účas� v platobnom systéme, ktorá
obsahuje
a) údaje o žiadate¾ovi, a to jeho obchodné meno alebo

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridele-
né, výšku základného imania a predmet podnika-
nia alebo činnosti,

b) výpis o žiadate¾ovi z obchodného registra alebo
z inej úradnej evidencie, v ktorej je žiadate¾ zapísa-
ný, nie starší ako jeden mesiac, prípadne úradne
osvedčenú kópiu takéhoto výpisu; ak žiadate¾ nie je
zapísaný v žiadnej úradnej evidencii, vyžaduje sa
oznámenie žiadate¾a, na základe čoho bol zriadený,

c) pravdivý opis iných rozhodujúcich skutočností
a označenie ïalších dôkazov, ktorých sa žiadate¾
dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov
alebo ich úradne osvedčených kópií,

d) vyhlásenie žiadate¾a, že predložená žiados� a údaje
obsiahnuté v žiadosti vrátane jej príloh sú aktuál-
ne, pravdivé a úplné,

e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne
osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadate¾a.

(5) Súhlas na vstup a účas� v platobnom systéme pre
osoby uvedené v odseku 2 písm. e) ude¾uje Národná
banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o vstup
a účas� v platobnom systéme, ktorá obsahuje
a) údaje o žiadate¾ovi, a to jeho obchodné meno alebo

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridele-
né, výšku základného imania a predmet podnika-
nia alebo činnosti,

b) výpis žiadate¾a z obchodného registra alebo z inej
úradnej evidencie, v ktorej je žiadate¾ zapísaný, nie
starší ako jeden mesiac, prípadne úradne osvedče-
nú kópiu takéhoto výpisu,

c) spôsob vzájomného zúčtovania a nakladania s úč-

tami iných účastníkov platobného systému, ak si
to účas� žiadate¾a v platobnom systéme vyžaduje, 

d) súhlas účastníkov platobného systému, s ktorých
účtami sa má naklada� pod¾a písmena c),

e) ïalšie náležitosti ustanovené v odseku 4 písm. c)
až e).

(6) Ak žiadate¾ spĺňa podmienky uvedené v odse-
koch 2, 4 a 5 a technické predpoklady na účas� v pla-
tobnom systéme, udelí mu Národná banka Slovenska
písomný súhlas na vstup a účas� v platobnom systé-
me. Súhlas sa ude¾uje na dobu neurčitú a nie je
prevodite¾ný na inú osobu ani neprechádza na práv-
neho nástupcu.

(7) Ak Národná banka Slovenska zistí, že účastník
platobného systému prestal spĺňa� technické predpo-
klady alebo podmienky na účas� v platobnom systéme,
neplní povinnosti účastníka platobného systému ale-
bo ak dôjde zo strany účastníka platobného systému
k iným závažným nedostatkom pri výkone jeho činnos-
ti v platobnom systéme, Národná banka Slovenska
môže udelený súhlas zruši�, ak ide o účastníka pod¾a
odseku 2, alebo môže účastníka z platobného systému
vylúči�, ak ide o účastníka pod¾a odseku 1 písm. b).

§ 41

Práva a povinnosti účastníkov

(1) Účastníci platobného systému pod¾a § 38 ods. 1
sú povinní bez zbytočného odkladu oznámi� Národnej
banke Slovenska každú zmenu v údajoch, ktoré jej
odovzdali pri uzatvorení zmluvy o platobnom systéme.

(2) Účastníci platobného systému si s Národnou
bankou Slovenska odsúhlasujú úplnos� a správnos�
spracovania príkazov v rámci jedného dňa informá-
ciou pod¾a § 38 ods. 2 písm. d).

(3) Účastník platobného systému v informácii pod¾a
§ 38 ods. 2 písm. d) kontroluje správnos� a nadväznos�
poradových čísiel, zostatku z predchádzajúceho dňa
a obratov príslušného dňa.

(4) Chyby zistené pri spracovaní účastníci platobné-
ho systému bez zbytočného odkladu oznamujú Národ-
nej banke Slovenska.

(5) Na základe žiadosti účastníka platobného systé-
mu je Národná banka Slovenska povinná poskytnú�
informáciu o stave spracovania a zúčtovania príkazov
účastníka platobného systému a o stave peňažných
prostriedkov na zúčtovacom účte účastníka platobné-
ho systému, a to kedyko¾vek v priebehu prevádzkové-
ho času platobného systému.

§ 42

Spôsob prenosu príkazov a ich forma

(1) Účastníci platobného systému pod¾a § 38 ods. 1
odovzdávajú Národnej banke Slovenska príkazy pro-
stredníctvom dia¾kového prenosu dát alebo prostred-
níctvom technických nosičov.
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(2) Účastníci platobného systému odovzdávajú Ná-
rodnej banke Slovenska príkazy vo forme úhrady.

(3) Národná banka Slovenska bez zbytočného odkla-
du odovzdáva zúčtované príkazy prostredníctvom dia¾-
kového prenosu dát alebo prostredníctvom technic-
kých nosičov účastníkom platobného systému, ktorí
vedú účty príjemcov, a zároveň potvrdzuje zúčtovanie
odovzdaných príkazov účastníkom platobného systé-
mu, ktorí vedú účty príkazcov.

§ 43

Spôsob zabezpečenia príkazov proti zneužitiu

(1) Národná banka Slovenska a účastníci platobné-
ho systému sú povinní zabezpeči� príkazy odovzdané
prostredníctvom dia¾kového prenosu dát alebo pro-
stredníctvom technických nosičov pred vyzradením,
zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcu-
dzením.

(2) Neúplné alebo nesprávne príkazy Národná banka
Slovenska ani účastník platobného systému nezúčtu-
jú a vrátia ich bez vykonania.

§ 44

Spôsob zabezpečenia peňažných
prostriedkov na zúčtovanie príkazov

(1) Národná banka Slovenska ako zúčtovací agent
platobného systému môže urči� povinný minimálny
zostatok na zúčtovacom účte.

(2) V prípade nedostatku peňažných prostriedkov
na zúčtovacom účte Národná banka Slovenska môže
poskytnú� účastníkovi platobného systému úver
splatný počas toho istého pracovného dňa, v ktorom
bol poskytnutý.

(3) Na poskytnutie úveru pod¾a odseku 2 sa vyžaduje
zábezpeka pod¾a § 34 ods. 4.

(4) Národná banka Slovenska zverejní v platobnom
systéme formou prístupnou pre všetkých účastníkov
platobného systému zoznam cenných papierov akcep-
tovaných ako zábezpeku.

(5) Ak účastník platobného systému v čase uzávier-
ky platobného systému nemá dostatok peňažných
prostriedkov na svojom zúčtovacom účte, Národná
banka Slovenska vráti účastníkovi príkazy bez ich
zúčtovania.

§ 45

Spôsob vysporiadania vzájomných
poh¾adávok a záväzkov účastníkov

(1) Národná banka Slovenska príkazy bez zbytočné-
ho odkladu zúčtuje na zúčtovacích účtoch pod¾a pora-
dia a času, v akom boli odovzdané účastníkmi platob-
ného systému, ak má účastník platobného systému
dostatok peňažných prostriedkov na svojom zúčtova-
com účte.

(2) Účastníci platobného systému sú povinní zabez-
pečova� na svojich zúčtovacích účtoch v Národnej

banke Slovenska dostatok peňažných prostriedkov
potrebných na krytie a zúčtovanie príkazov pod¾a § 44.

§ 46

Lehoty preberania a odovzdávania príkazov

(1) Účastníci platobného systému môžu Národnej
banke Slovenska odovzdáva� príkazy len v priebehu
prevádzkového času platobného systému. Príkazy odo-
vzdané po uzávierke platobného systému Národná
banka Slovenska vráti nezúčtované.

(2) Platobný systém nezúčtuje príkazy s iným dátu-
mom, ako je deň odovzdania príkazu.

§ 47

Mena

Platobný systém pod¾a § 38 ods. 1 je prevádzkovaný
v slovenskej mene, ak Národná banka Slovenska ne-
rozhodne inak.

T R E T I A  H L AVA

PRAVIDLÁ PLATOBNÉHO SYSTÉMU
S KOMBINÁCIOU ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV

ZÚČTOVANIA PREVÁDZKOVANÉHO
NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

§ 48

Prevádzkovate¾

(1) Národná banka Slovenska prevádzkuje platobný
systém s kombináciou základných princípov zúčtova-
nia pod¾a § 31 ods. 2 písm. c).

(2) Národná banka Slovenska uzatvorí s každým
účastníkom platobného systému pod¾a odseku 1 rov-
nakú zmluvu o platobnom systéme, ktorá obsahuje
a) miesto odovzdávania príkazov,
b) štruktúru príkazov,
c) spôsob prenosu, formu a štruktúru informácií

o spracovaných príkazoch,
d) sadzobník poplatkov,
e) reklamačný poriadok,
f) okamih prijatia príkazu platobným systémom, vy-

medzenie času, počas ktorého platobný systém prí-
kazy prijíma,

g) podrobnosti o ïalších povinnostiach ustanovených
týmto zákonom pre platobné systémy.

(3) Prevádzkovate¾om platobného systému pod¾a od-
seku 1 môže by� aj právnická osoba, ktorú na prevádz-
kovanie tohto platobného systému vybrala Národná
banka Slovenska na základe osobitného predpisu9)
a ktorá je poverená prevádzkova� tento platobný sys-
tém mandátnou zmluvou uzavretou s Národnou ban-
kou Slovenska. Takto poverená právnická osoba má
postavenie prevádzkovate¾a a je povinná prevádzkova�
tento platobný systém v súlade s týmto zákonom
a s mandátnou zmluvou o prevádzkovaní tohto pla-
tobného systému.

Strana 5164 Zbierka zákonov č. 510/2002 Čiastka 199



§ 49

Zúčtovací agent

Zúčtovacím agentom v platobnom systéme pod¾a
§ 48 ods. 1 je Národná banka Slovenska; Národná
banka Slovenska môže vies� zúčtovacie účty účastní-
kom tohto platobného systému.

§ 50

Účastníci platobného systému

(1) Účastníkom platobného systému pod¾a § 48
ods. 1 je
a) Národná banka Slovenska,
b) banky a pobočky zahraničných bánk po splnení

technických predpokladov na účas� v tomto platob-
nom systéme.

(2) Účastníkom platobného systému pod¾a § 48
ods. 1 môžu by� na základe súhlasu Národnej banky
Slovenska aj
a) iné inštitúcie zriadené pod¾a osobitného predpi-

su,28) ak sú v rámci svojej ustanovenej činnosti
oprávnené vykonáva� aj platobný styk alebo orga-
nizova� a prevádzkova� systém zúčtovania a vyrov-
nania obchodov s investičnými nástrojmi,

b) podniky pomocných bankových služieb,29) ktoré vy-
konávajú platobný styk a spracúvanie a zúčtovanie
dát pri prevodoch.

(3) Účastníci platobného systému sa uvádzajú v pre-
vodníku pod¾a § 4 ods. 8.

(4) Súhlas na vstup a účas� v platobnom systéme pre
osoby uvedené v odseku 2 písm. a) ude¾uje Národná
banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o vstup
do platobného systému, ktorá obsahuje
a) údaje o žiadate¾ovi, a to jeho obchodné meno alebo

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridele-
né, výšku základného imania a predmet podnika-
nia alebo činnosti,

b) výpis o žiadate¾ovi z obchodného registra alebo
z inej úradnej evidencie, v ktorej je žiadate¾ zapísa-
ný, nie starší ako jeden mesiac, prípadne úradne
osvedčenú kópiu takéhoto výpisu; ak žiadate¾ nie je
zapísaný v žiadnej úradnej evidencii, vyžaduje sa
oznámenie žiadate¾a, na základe čoho bol zriadený,

c) pravdivý opis iných rozhodujúcich skutočností
a označenie ïalších dôkazov, ktorých sa žiadate¾
dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov
alebo ich úradne osvedčených kópií,

d) vyhlásenie žiadate¾a, že predložená žiados� a údaje
obsiahnuté v žiadosti vrátane jej príloh sú aktuál-
ne, pravdivé a úplné,

e) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne
osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadate¾a.

(5) Súhlas na vstup a účas� v platobnom systéme pre
osoby uvedené v odseku 2 písm. b) ude¾uje Národná
banka Slovenska na základe písomnej žiadosti o vstup
do platobného systému, ktorá obsahuje
a) údaje o žiadate¾ovi, a to jeho obchodné meno alebo

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridele-
né, výšku základného imania a predmet podnika-
nia alebo činnosti,

b) výpis žiadate¾a z obchodného registra alebo z inej
úradnej evidencie, v ktorej je žiadate¾ zapísaný, nie
starší ako jeden mesiac, prípadne úradne osvedče-
nú kópiu takéhoto výpisu,

c) spôsob vzájomného zúčtovania a nakladania s úč-
tami iných účastníkov platobného systému, ak si
to účas� žiadate¾a v platobnom systéme vyžaduje,

d) súhlas účastníkov platobného systému, s ktorých
účtami sa má naklada� pod¾a písmena c),

e) ïalšie náležitosti ustanovené v odseku 4 písm. c)
až e).

(6) Ak žiadate¾ spĺňa podmienky ustanovené v odse-
koch 2, 4 a 5 a technické predpoklady na účas� v pla-
tobnom systéme, udelí mu Národná banka Slovenska
písomný súhlas na vstup a účas� v platobnom systé-
me. Súhlas sa ude¾uje na dobu neurčitú a nie je
prevodite¾ný na inú osobu ani neprechádza na práv-
neho nástupcu.

(7) Ak Národná banka Slovenska zistí, že účastník
platobného systému prestal spĺňa� technické predpo-
klady alebo podmienky na účas� v platobnom systéme,
neplní povinnosti účastníka platobného systému ale-
bo ak dôjde zo strany účastníka platobného systému
k iným závažným nedostatkom pri výkone jeho činnos-
ti v platobnom systéme, Národná banka Slovenska
môže udelený súhlas zruši�, ak ide o účastníka pod¾a
odseku 2, alebo môže účastníka z platobného systému
vylúči�, ak ide o účastníka pod¾a odseku 1 písm. b).

§ 51

Práva a povinnosti účastníkov

(1) Účastníci platobného systému pod¾a § 48 ods. 1
sú povinní bez zbytočného odkladu oznámi� prevádz-
kovate¾ovi platobného systému každú zmenu v úda-
joch, ktoré mu odovzdali pri uzatvorení zmluvy o pla-
tobnom systéme.

(2) Príkazy, na ktorých základe sa majú odpísa�
peňažné prostriedky z účtu príkazcu na pokyn príjem-
cu, odovzdáva účastník platobného systému, ktorý
vedie účet príjemcu, neúčtovným spôsobom. Účastník
platobného systému, ktorý vedie účet príkazcu, tieto
príkazy zúčtuje.

(3) Účastníci platobného systému si s prevádzkova-
te¾om platobného systému odsúhlasujú úplnos�
a správnos� spracovania príkazov v rámci jedného dňa
informáciou pod¾a § 48 ods. 2 písm. c).

(4) Účastník platobného systému v informácii pod¾a
§ 48 ods. 2 písm. c) kontroluje správnos� a nadväznos�
poradových čísiel, zostatku z predchádzajúceho dňa
a obratov príslušného dňa.

(5) Chyby zistené pri spracovaní účastníci platobné-
ho systému bez zbytočného odkladu oznamujú pre-
vádzkovate¾ovi platobného systému po ich zistení.

(6) Na základe žiadosti je prevádzkovate¾ platobného
systému povinný poskytnú� informáciu o stave spra-
covania príkazov účastníkov platobného systému, a to
kedyko¾vek v priebehu prevádzkového času platobné-
ho systému.
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§ 52

Spôsob prenosu príkazov a ich forma

(1) Účastníci platobného systému pod¾a § 48 ods. 1
odovzdávajú prevádzkovate¾ovi platobného systému
príkazy prostredníctvom dia¾kového prenosu dát alebo
prostredníctvom technických nosičov.

(2) Účastníci platobného systému môžu odovzdáva�
prevádzkovate¾ovi platobného systému príkazy vo for-
me
a) úhrady alebo
b) inkasa.

(3) Prevádzkovate¾ platobného systému odovzdáva
spracované príkazy prostredníctvom dia¾kového pre-
nosu dát alebo prostredníctvom technických nosičov
účastníkom platobného systému, ktorí vedú účty prí-
jemcov.

§ 53

Spôsob zabezpečenia príkazov proti zneužitiu

(1) Prevádzkovate¾ platobného systému a účastníci
platobného systému sú povinní zabezpeči� príkazy
odovzdané prostredníctvom dia¾kového prenosu dát
alebo prostredníctvom technických nosičov dát pred
vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stra-
tou alebo odcudzením.

(2) Úplnos� príkazov odovzdávaných medzi účast-
níkmi platobného systému a prevádzkovate¾om pla-
tobného systému sa zabezpečuje kontrolným súčtom.
Neúplné alebo nesprávne príkazy prevádzkovate¾ pla-
tobného systému ani účastník platobného systému
nespracujú a vrátia ich bez vykonania.

§ 54

Spôsob zabezpečenia peňažných
prostriedkov na zúčtovanie príkazov

(1) V platobnom systéme pod¾a § 48 ods. 1 sa spra-
cúvajú príkazy len do výšky ich krytia peňažnými
prostriedkami vedenými na zúčtovacích účtoch účast-
níkov platobného systému v Národnej banke Sloven-
ska.

(2) Účastníci platobného systému sú povinní zabez-
pečova� na svojich zúčtovacích účtoch v Národnej
banke Slovenska dostatok peňažných prostriedkov
potrebných na krytie a zúčtovanie príkazov.

(3) Ak účastník platobného systému v čase uzávier-
ky platobného systému nemá dostatok peňažných
prostriedkov na svojom zúčtovacom účte v Národnej
banke Slovenska, prevádzkovate¾ platobného systému
vráti účastníkovi platobného systému bez zúčtovania
tie príkazy, na ktoré nie je zabezpečené finančné kry-
tie.

§ 55

Spôsob vysporiadania vzájomných
poh¾adávok a záväzkov účastníkov

(1) Po uzávierke platobného systému prevádzkovate¾

platobného systému vypočíta výsledky spracovania
príkazov.

(2) Národná banka Slovenska zúčtuje výsledky spra-
covania na zúčtovacích účtoch.

§ 56

Lehoty preberania a odovzdávania príkazov

(1) Účastníci platobného systému pod¾a § 48 ods. 1
môžu prevádzkovate¾ovi platobného systému odovzdá-
va� príkazy v termíne určenom prevádzkovate¾om.

(2) Príkazy odovzdané po termíne určenom prevádz-
kovate¾om platobného systému sa spracujú ako príka-
zy odovzdané nasledujúci pracovný deň.

§ 57

Mena

(1) Platobný systém pod¾a § 48 ods. 1 sa prevádzkuje
v slovenskej mene.

(2) Prevádzkovanie platobného systému pod¾a § 48
ods. 1 v inej mene ako v slovenskej mene je možné len
na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska.

§ 58

Osobitné povinnosti prevádzkovate¾a
povereného pod¾a § 48 ods. 3

(1) Ak prevádzkovate¾om platobného systému pod¾a
§ 48 ods. 1 je právnická osoba poverená pod¾a § 48
ods. 3, tento prevádzkovate¾ je
a) oprávnený vykona� akúko¾vek zmenu v zozname

účastníkov tohto platobného systému výhradne na
základe predchádzajúceho písomného pokynu Ná-
rodnej banky Slovenska,

b) povinný v čase uzávierky tohto platobného systému
odsúhlasi� zostatky na zúčtovacích účtoch s Ná-
rodnou bankou Slovenska ako zúčtovacím agen-
tom.

(2) Ak prevádzkovate¾om platobného systému pod¾a
§ 48 ods. 1 je právnická osoba poverená pod¾a § 48
ods. 3, súčas�ou žiadosti o vstup do platobného sys-
tému pod¾a § 50 ods. 5 je aj písomné stanovisko tohto
prevádzkovate¾a k spôsobu vzájomného zúčtovania
účastníkov platobného systému.

PIATA ČASŤ

DOH¼AD NAD PLATOBNÝMI
SYSTÉMAMI A PLATOBNÝM STYKOM

§ 59

Všeobecné ustanovenia o doh¾ade nad
platobnými systémami a platobným stykom

(1) Platobné systémy prevádzkované pod¾a tohto zá-
kona vrátane prevádzkovate¾ov platobných systémov
a ïalších účastníkov platobných systémov podliehajú
doh¾adu nad platobnými systémami a platobným sty-
kom vykonávanému Národnou bankou Slovenska (ïa-
lej len „doh¾ad nad platobnými systémami“); v rozsahu
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ustanovenom týmto zákonom podlieha doh¾adu nad
platobnými systémami aj činnos� vykonávacích inšti-
túcií, sprostredkujúcich inštitúcií, vydavate¾ov a iných
osôb súvisiaca s činnos�ou platobných systémov pre-
vádzkovaných pod¾a tohto zákona alebo s inou činnos-
�ou v oblasti platobného styku upravenou týmto záko-
nom.

(2) Predmetom doh¾adu nad platobnými systémami
nie je prejednávanie a rozhodovanie sporov zo zmluv-
ných vz�ahov prevádzkovate¾ov platobných systémov,
vykonávacích inštitúcií, sprostredkujúcich inštitúcií
alebo vydavate¾ov a ich klientov, na ktorých prejedná-
vanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné or-
gány pod¾a osobitných predpisov.

(3) Za výkon doh¾adu nad platobnými systémami
zodpovedá Národná banka Slovenska. Osoby, ktoré
v mene Národnej banky Slovenska vykonávajú doh¾ad
nad platobnými systémami (ïalej len „osoby poverené
výkonom doh¾adu nad platobnými systémami“), ne-
zodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené
výkonom doh¾adu nad platobnými systémami; tým nie
je dotknutá ich zodpovednos� pod¾a trestnoprávnych
predpisov ani ich zodpovednos� voči Národnej banke
Slovenska pod¾a pracovnoprávnych predpisov.

(4) Prevádzkovate¾ platobného systému a iné osoby
podliehajúce doh¾adu nad platobnými systémami sú
povinné umožni� výkon doh¾adu nad platobnými sys-
témami, zdrža� sa konania, ktoré by mohlo mari�
výkon doh¾adu nad platobnými systémami, a poskyt-
nú� v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentá-
ciu a súčinnos� ustanovené týmto zákonom alebo po-
žadované na účel výkonu doh¾adu Národnou bankou
Slovenska alebo osobami poverenými výkonom doh¾a-
du nad platobnými systémami; ak je dokumentácia
vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, osoby podlie-
hajúce doh¾adu nad platobnými systémami sú tiež
povinné predloži� na svoje náklady vyhotovený úradne
overený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.
Prevádzkovate¾ platobného systému a iné osoby pod-
liehajúce doh¾adu nad platobnými systémami sú rov-
nako povinné umožni� účas� osôb poverených výko-
nom doh¾adu nad platobnými systémami na rokovaní
svojho valného zhromaždenia, dozornej rady a štatu-
tárneho orgánu alebo na rokovaní vedenia pobočky, ak
ide o pobočku zahraničnej osoby.

(5) Centrálny depozitár cenných papierov, člen cen-
trálneho depozitára cenných papierov a Stredisko cen-
ných papierov Slovenskej republiky22) sú povinní z evi-
dencií, ktoré vedú, poskytova� Národnej banke
Slovenska ňou požadované informácie na účel výkonu
doh¾adu nad platobnými systémami.

(6) Na výkon doh¾adu nad platobnými systémami
pod¾a tohto zákona vrátane doh¾adu nad prevádzko-
vate¾mi platobných systémov a nad inými osobami
podliehajúcimi doh¾adu nad platobnými systémami sa
použijú ustanovenia osobitných predpisov o doh¾ade
vykonávanom Národnou bankou Slovenska,33) ak ten-
to zákon neustanovuje inak. To platí aj pre práva

a povinnosti prevádzkovate¾ov platobných systémov
a iných osôb podliehajúcich doh¾adu nad platobnými
systémami a pre práva a povinnosti Národnej banky
Slovenska pri výkone doh¾adu nad platobnými systé-
mami a pre práva a povinnosti osôb poverených výko-
nom doh¾adu nad platobnými systémami.

(7) Pri výkone doh¾adu nad platobnými systémami
pod¾a tohto zákona spolupracuje Národná banka Slo-
venska s orgánmi doh¾adu nad platobnými systémami
v iných štátoch, s orgánmi doh¾adu nad finančnými
inštitúciami pod¾a osobitných predpisov, so Sloven-
skou komorou audítorov a s audítormi. Národná ban-
ka Slovenska má právo vymieňa� si s týmito orgánmi
a osobami informácie potrebné na výkon doh¾adu nad
platobnými systémami a upozorni� ich na nedostatky,
ktoré zistila pri vykonávaní doh¾adu nad platobnými
systémami.

(8) Ak Národná banka Slovenska pri výkone doh¾adu
nad platobnými systémami zistí skutočnosti nasved-
čujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bez zbytoč-
ného odkladu to oznámi príslušnému orgánu činnému
v trestnom konaní.

§ 60

Povinnos� mlčanlivosti o informáciách získaných
pri doh¾ade nad platobnými systémami

(1) Osoby poverené výkonom doh¾adu nad platobný-
mi systémami sú povinné zachováva� mlčanlivos�
o skutočnostiach zistených pri výkone doh¾adu nad
platobnými systémami; na túto povinnos� mlčanlivosti
sa vz�ahujú ustanovenia osobitných predpisov,33) ak
tento zákon neustanovuje inak. Na základe informácií
získaných pri výkone doh¾adu nad platobnými systé-
mami môžu osoby poverené výkonom doh¾adu nad
platobnými systémami poskytova� tretím osobám in-
formácie v súhrnnej podobe, z ktorých nemožno iden-
tifikova�, o aký konkrétny platobný systém alebo o akú
konkrétnu osobu ide.

(2) Informácie pri výkone doh¾adu nad platobnými
systémami môžu osoby poverené výkonom doh¾adu
nad platobnými systémami použi� len na plnenie svo-
jich úloh pod¾a tohto zákona alebo na plnenie úloh
Národnej banky Slovenska pod¾a osobitných predpi-
sov,33) ako aj v súdnom konaní o žalobe proti rozhod-
nutiu vydanému Národnou bankou Slovenska pri vý-
kone doh¾adu nad platobnými systémami alebo
v obdobnom konaní pred medzinárodným orgánom.

(3) Informácie získané pri výkone doh¾adu nad pla-
tobnými systémami je Národná banka Slovenska
oprávnená poskytnú� orgánu doh¾adu nad platobnými
systémami v inom štáte.

(4) Informácie získané pri výkone doh¾adu nad pla-
tobnými systémami je Národná banka Slovenska
oprávnená poskytnú� aj
a) orgánom Európskej únie alebo členských štátov

Európskej únie, ak je to potrebné na plnenie záväz-
kov z medzinárodnej zmluvy, ktorá bola schválená,

33) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným
zákonom (ïalej len „medzinárodná zmluva“), ktorou
je Slovenská republika viazaná,

b) orgánom iných štátov, s ktorými má Slovenská
republika dohodu o výmene informácií na základe
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-
lika viazaná.

(5) Informácie získané pri výkone doh¾adu nad pla-
tobnými systémami je Národná banka Slovenska
oprávnená poskytnú� iným orgánom a osobám, ako sú
uvedené v odsekoch 3 a 4, za podmienok ustanove-
ných v osobitnom predpise.34)

(6) Orgánom a osobám uvedeným v odsekoch 3 až 5
sa môžu poskytnú� informácie získané pri výkone
doh¾adu nad platobnými systémami len za predpokla-
du, že tieto orgány a osoby majú zákonom uloženú
povinnos� chráni� informácie a zachováva� povinnos�
mlčanlivosti najmenej v rovnakom rozsahu, ako usta-
novuje tento zákon.

(7) Orgány a osoby uvedené v odsekoch 3 až 5,
ktorým Národná banka Slovenska poskytla informácie
získané pri výkone doh¾adu nad platobnými systéma-
mi, môžu tieto informácie použi� len na účel alebo na
konanie, na ktoré boli tieto informácie poskytnuté;
pritom sú povinné o poskytnutých informáciách za-
chováva� mlčanlivos�. Tieto informácie si osoby a or-
gány uvedené v odsekoch 5 až 7 môžu navzájom po-
skytnú� výlučne na ten istý účel alebo konanie, na
ktoré boli poskytnuté; inak si ich môžu poskytnú� iba
s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej
banky Slovenska, ktorý možno udeli�, len ak sú splne-
né podmienky ustanovené v odsekoch 5 až 7.

(8) Ak je pod¾a osobitného predpisu35) požadovaná
informácia, na ktorú sa pod¾a odseku1 alebo 7 vz�a-
huje povinnos� mlčanlivosti, takže z toho dôvodu žia-
date¾ 36) nemá k požadovanej informácii oprávnený prí-
stup, povinná osoba37) ju nesprístupní s uvedením
odkazu na ustanovenie odseku 1 alebo odseku 7.

§ 61

Povolenie na prevádzkovanie
platobného systému

(1) O udelení povolenia a o zmene povolenia na
prevádzkovanie platobného systému (ïalej len „povo-
lenie“) rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiados�
o udelenie alebo o zmenu povolenia predkladá žiada-
te¾, ktorý chce by� alebo ktorý je prevádzkovate¾om
platobného systému (ïalej len „prevádzkovate¾ platob-
ného systému“), písomne Národnej banke Slovenska.

(2) Žiados� pod¾a odseku1 musí obsahova�
a) údaje o prevádzkovate¾ovi platobného systému, a to

jeho obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výš-
ku základného imania a predmet podnikania alebo
činnosti,

b) princíp prevádzkovania platobného systému pod¾a
§ 31 ods. 2, 

c) návrh zmluvy alebo zmluvu o platobnom systéme,
d) návrh pravidiel alebo pravidlá platobného systému,
e) prevádzkový harmonogram platobného systému,
f) reklamačný poriadok,
g) sadzobník poplatkov,
h) analýzu rizík platobného styku a metodiku ich ria-

denia,
i) zabezpečenie ochrany elektronického spracúvania

a uschovávania údajov platobného styku pred vyzra-
dením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou
alebo odcudzením.

j) výpis z obchodného registra o prevádzkovate¾ovi pla-
tobného systému,

k) pravdivý opis iných rozhodujúcich skutočností
a označenie ïalších dôkazov, ktorých sa žiadate¾
dovoláva, vrátane pripojenia listinných dôkazov ale-
bo ich úradne osvedčených kópií,

l) vyhlásenie žiadate¾a, že predložená žiados� a údaje
obsiahnuté v žiadosti vrátane jej príloh sú aktuálne,
pravdivé a úplné,

m) miesto a dátum vyhotovenia žiadosti a úradne
osvedčený podpis štatutárneho orgánu žiadate¾a.

(3) Na udelenie povolenia pod¾a odseku1 musia by�
splnené tieto podmienky:
a) prevádzkovate¾ platobného systému je akciovou

spoločnos�ou so sídlom v Slovenskej republike,
b) prevádzkovate¾ platobného systému má splatené

základné imanie vo výške najmenej
500 000 000 Sk, ktoré musí by� najmenej v tejto
výške tvorené peňažnými vkladmi,

c) majetok použitý na splatenie základného imania
má preh¾adný a dôveryhodný pôvod,

d) účastníkom platobného systému je len osoba,
u ktorej je zaručená neodvolate¾nos� príkazov po-
d¾a § 35,

e) prevádzkovate¾ platobného systému má technické
a organizačné predpoklady na výkon činnosti pla-
tobného systému vrátane funkčných, riadiacich
a kontrolných mechanizmov a systém riadenia ri-
zík zodpovedajúci rozsahu platobného systému,

f) osoby, ktoré sú navrhnuté za členov štatutárneho
orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamest-
nancov priamo podriadených štatutárnemu orgá-
nu, sú osoby odborne spôsobilé a bezúhonné,

g) prevádzkovate¾ platobného systému má vypracova-
nú stratégiu a plán činnosti platobného systému,
ktoré musia by� podložené reálnymi ekonomickými
kalkuláciami,

h) je zaistená likvidita zúčtovania príkazov prijatých
platobným systémom,

i) platobný systém vrátane zmluvy o platobnom sys-
téme a pravidiel platobného systému spĺňa požia-
davky ustanovené týmto zákonom na platobné sys-
témy a na uskutočňovanie prevodov v rámci
platobných systémov.

34) § 34a ods. 2 a 3 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
35) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
36) § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
37) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
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(4) Podmienky pod¾a odseku 3 je prevádzkovate¾ pla-
tobného systému povinný dodržiava� počas celej doby
platnosti udeleného povolenia.

(5) Povolenie pod¾a odseku 1 sa ude¾uje prevádzko-
vate¾ovi platobného systému na dobu neurčitú, nie je
prevodite¾né na inú osobu ani neprechádza na práv-
neho nástupcu.

(6) Prevádzkovate¾ platobného systému je povinný
poda� príslušnému súdu návrh na zápis povoleného
prevádzkovania platobného systému do obchodného
registra na základe povolenia pod¾a odseku 1 do de-
siatich dní odo dňa, keï povolenie pod¾a odseku 1
nadobudlo právoplatnos�; do desiatich dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní takéhoto
zápisu je prevádzkovate¾ platobného systému povinný
odovzda� Národnej banke Slovenska aktuálny výpis
z obchodného registra.

(7) Odbornou spôsobilos�ou sa na účely tohto záko-
na pri fyzických osobách navrhnutých za členov šta-
tutárneho orgánu alebo za vedúcich zamestnancov
priamo podriadených štatutárnemu orgánu rozumie
ovládanie štátneho jazyka, ukončené vysokoškolské
vzdelanie v študijnom odbore potrebnom na odborný
výkon ich funkcie, najmenej pä�ročná prax v oblasti
platobných systémov prevádzkovaných pod¾a tohto
zákona alebo v oblasti bankovníctva, alebo inej finanč-
nej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti
v oblasti platobných systémov prevádzkovaných pod¾a
tohto zákona alebo bankovníctva alebo pä�ročné ria-
diace skúsenosti v inej oblasti; za odbornú spôsobilos�
fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho
orgánu alebo za vedúcich zamestnancov priamo pod-
riadených štatutárnemu orgánu môže Národná banka
Slovenska uzna� aj najmenej desa�ročné riadiace skú-
senosti v oblasti platobných systémov prevádzkova-
ných pod¾a tohto zákona alebo v oblasti bankovníctva
a ukončené stredoškolské odborné vzdelanie. Pri oso-
bách navrhnutých za členov dozornej rady sa odbor-
nou spôsobilos�ou rozumie ovládanie štátneho jazyka
a primeraná znalos� a skúsenosti v oblasti bankovníc-
tva alebo v inej finančnej oblasti.

(8) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona
považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
nedbanlivostný trestný čin spáchaný v súvislosti s vý-
konom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný
čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra
trestov38) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzin-
ca, tieto skutočnosti sa preukazujú obdobným potvr-
dením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom
štátu jeho obvyklého pobytu.

§ 62

Opatrenia na nápravu a pokuty

(1) Ak Národná banka Slovenska zistí v prevádzko-
vaní platobného systému nedostatky, je oprávnená
pod¾a závažnosti a povahy zisteného nedostatku
a) uloži� prevádzkovate¾ovi platobného systému vyko-

nanie nápravy v určenej lehote,

b) pozastavi� prevádzkovate¾ovi platobného systému
výkon činností vyplývajúcich z povolenia na čas,
kým prevádzkovate¾ platobného systému nevykoná
nápravu,

c) nariadi� prevádzkovate¾ovi platobného systému za-
bezpečenie mimoriadneho auditu platobného sys-
tému alebo účastníkov platobného systému, a to na
náklady prevádzkovate¾a platobného systému,

d) nariadi� prevádzkovate¾ovi platobného systému vy-
lúči� niektorých účastníkov z platobného systému,
ak si účastník platobného systému neplní povin-
nosti účastníka platobného systému pod¾a tohto
zákona alebo pravidiel platobného systému,

e) uloži� prevádzkovate¾ovi platobného systému poku-
tu až do výšky 10 000 000 Sk a pri opakovanom
alebo závažnom nedostatku až do výšky
20 000 000 Sk,

f) odobra� prevádzkovate¾ovi platobného systému po-
volenie.

(2) Nedostatkom v prevádzkovaní platobného systé-
mu pod¾a odseku 1 sa rozumie
a) porušenie podmienok určených v povolení, prípad-

ne nesplnenie podmienok, za ktorých bolo udelené
povolenie,

b) porušenie tohto zákona alebo iných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, ktoré sa vz�ahujú na
prevádzkovanie platobného systému, alebo pravi-
diel platobného systému,

c) neplnenie vykonate¾ných rozhodnutí uložených Ná-
rodnou bankou Slovenska,

d) neumožnenie výkonu doh¾adu na mieste alebo ne-
poskytnutie inej súčinnosti požadovanej od pre-
vádzkovate¾a na účely výkonu doh¾adu nad platob-
nými systémami,

e) ohrozenie bezpečnosti a stability platobného systé-
mu,

f) riadenie platobného systému osobami, ktoré nema-
jú dostatočnú odbornú spôsobilos� a nie sú dôve-
ryhodné,

g) pokles základného imania prevádzkovate¾a platob-
ného systému pod výšku ustanovenú v § 61 ods. 3
písm. b).

(3) Za nedostatky v činnosti vykonávacej inštitúcie
alebo sprostredkujúcej inštitúcie, alebo účastníka pla-
tobného systému spočívajúce v nedodržiavaní alebo
obchádzaní povinností alebo podmienok, ktoré im
ukladá tento alebo iný zákon, je Národná banka Slo-
venska oprávnená pod¾a závažnosti a povahy ziste-
ných nedostatkov uloži� týmto osobám pokutu až do
výšky 1 000 000 Sk. Takýmto osobám je Národná ban-
ka Slovenska oprávnená uloži� aj vykonanie opatrení
na nápravu a opatrení na odstránenie protiprávneho
stavu.

(4) Za nedostatky v činnosti vydavate¾a spočívajúce
v nedodržaní alebo obchádzaní povinností alebo pod-
mienok, ktoré mu ukladá tento alebo iný zákon, je
Národná banka Slovenska oprávnená pod¾a závažnosti
a povahy zistených nedostatkov uloži� vydavate¾ovi
pokutu až do výšky 1 000 000 Sk. Takémuto vydava-

38) § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
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te¾ovi je Národná banka Slovenska oprávnená uloži� aj
vykonanie opatrení na nápravu a opatrení na odstrá-
nenie protiprávneho stavu.

(5) Pokutu až do výšky 1 000 000 Sk je Národná
banka Slovenska oprávnená uloži� aj osobe, ktorá
neoprávnene vydala elektronický platobný prostriedok
alebo elektronické peniaze alebo ktorá neoprávnene
vykonala alebo vykonáva inú činnos� upravenú týmto
zákonom. Takejto osobe je Národná banka Slovenska
oprávnená uloži� aj vykonanie opatrení na nápravu
a opatrení na odstránenie protiprávneho stavu.

(6) Uložením opatrenia na nápravu, opatrenia na
odstránenie protiprávneho stavu alebo pokuty pod¾a
tohto zákona nie je dotknutá zodpovednos� takto po-
stihnutej osoby pod¾a osobitných predpisov.39)

(7) Opatrenia na nápravu, opatrenia na odstránenie
protiprávneho stavu a pokutu pod¾a tohto zákona
možno uklada� súbežne a opakovane. Pokuta je splat-
ná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho
rozpočtu.

(8) Opatrenia na nápravu, opatrenia na odstránenie
protiprávneho stavu a pokutu pod¾a tohto zákona
možno uloži� do dvoch rokov od zistenia nedostatkov,
najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.

(9) Národná banka Slovenska je aj mimo konania
o uložení opatrenia alebo pokuty pod¾a tohto zákona
oprávnená prerokova� nedostatky v činnosti prevádz-
kovate¾a platobného systému, účastníka platobného
systému, vykonávacej inštitúcie, sprostredkujúcej in-
štitúcie alebo vydavate¾a s členmi jeho štatutárneho
orgánu, členmi jeho dozornej rady alebo vedúcimi
zamestnancami priamo podriadenými jeho štatutár-
nemu orgánu, ktorí sú povinní poskytnú� Národnej
banke Slovenska ňou požadovanú súčinnos�.

§ 63

Odobratie povolenia

(1) Národná banka Slovenska môže prevádzkovate-
¾ovi platobného systému odobra� povolenie udelené
pod¾a § 61 ods. 1, ak
a) bolo vydanie povolenia získané na základe neprav-

divých údajov,
b) nezačal prevádzkovate¾ platobného systému pre-

vádzkova� platobný systém do šiestich mesiacov
odo dňa právoplatnosti povolenia,

c) bolo prevádzkovanie platobného systému preruše-
né na dlhšie obdobie ako šes� mesiacov alebo

d) boli zistené závažné nedostatky v prevádzkovaní
platobného systému.

(2) Vo výroku rozhodnutia o odobratí povolenia určí

Národná banka Slovenska dátum, ku ktorému sa po-
volenie odoberá. 

(3) Rozhodnutie o odobratí povolenia doručí Národ-
ná banka Slovenska prevádzkovate¾ovi platobného
systému.

(4) Výrok vykonate¾ného rozhodnutia o odobratí po-
volenia zverejní Národná banka Slovenska aspoň
v jednom denníku s celoštátnou pôsobnos�ou.

(5) Právoplatné rozhodnutie o odobratí povolenia za-
šle právnická osoba, ktorej bolo odobraté povolenie na
uverejnenie, do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti
Obchodnému vestníku.40)

(6) Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného
registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí povolenia Národná banka Slovenska zašle
rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti
súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto
návrhu sa nepoužije ustanovenie osobitného predpi-
su.41)

§ 64

Zánik povolenia

(1) Povolenie zaniká dňom,
a) ku ktorému bolo odobraté,
b) ku ktorému sa prevádzkovate¾ platobného systému

zrušuje z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,
c) ku ktorému bol na majetok prevádzkovate¾a platob-

ného systému vyhlásený konkurz,
d) od ktorého prevádzkovate¾ platobného systému

pod¾a rozhodnutia svojho valného zhromaždenia
nebude ïalej uskutočňova� činnos�, na ktorú je
potrebné povolenie,

e) ku ktorému počet účastníkov platobného systému
klesne pod počet ustanovený v § 31 ods. 1 písm. a),

f) ktorým márne uplynula lehota na podanie návrhu
pod¾a § 61 ods. 6.

(2) Ustanovenia § 63 ods. 4 až 6 sa rovnako použijú
pri zániku povolenia z iného dôvodu ako pre odobratie
povolenia.

§ 65

Oznamovacie povinnosti
Národnej banky Slovenska

(1) Národná banka Slovenska vedie zoznamy
a) platobných systémov prevádzkovaných pod¾a tohto

zákona vrátane zoznamov prevádzkovate¾ov týchto
platobných systémov a účastníkov týchto platob-
ných systémov,

b) platobných systémov prevádzkovaných pod¾a práv-
neho poriadku ostatných členských štátov Európ-
skej únie alebo ïalších štátov Európskeho hospo-

39) Napríklad § 50 až 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
40) § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 50/1998 Z. z.
41) § 31 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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dárskeho priestoru vrátane zoznamov ich účastní-
kov, ktorí majú sídlo alebo organizačnú zložku na
území Slovenskej republiky, a to na základe ozná-
mení, ktoré dostala od Európskej komisie a od
orgánov ostatných členských štátov Európskej únie
a ïalších štátov tvoriacich Európsky hospodársky
priestor, ktoré na to boli určené v súlade s právom
daného štátu.

(2) Národná banka Slovenska oznamuje informácie
obsiahnuté v zoznamoch pod¾a odseku 1 krajským
súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a tie-
to informácie uverejňuje, a to aj spôsobom umožňujú-
cim dia¾kový prístup.

(3) Národná banka Slovenska informuje Európsku
komisiu o platobných systémoch prevádzkovaných
pod¾a tohto zákona, o ich prevádzkovate¾och a o účast-
níkoch týchto platobných systémov, ako aj o zániku
povolenia na prevádzkovanie platobného systému.

(4) Ak je Národnej banke Slovenska doručené ozná-
menie o zastavení platieb, o vyhlásení konkurzu na
majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku účastníka platobného
systému prevádzkovaného pod¾a tohto zákona od kon-
kurzného súdu alebo iného príslušného orgánu verej-
nej moci v Slovenskej republike, je povinná túto sku-
točnos� bez zbytočného odkladu oznámi�
a) prevádzkovate¾ovi platobného systému, ktorého

účastníka sa zastavenie platieb a konkurz dotýka-
jú,

b) všetkým ostatným účastníkom tohto platobného
systému.

(5) Povinnos� pod¾a odseku 4 má Národná banka
Slovenska aj v prípade doručenia oznámenia o zasta-
vení platieb, o vyhlásení konkurzu na majetok alebo
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-
dostatok majetku účastníka platobného systému pre-
vádzkovaného pod¾a tohto zákona od Európskej komi-
sie alebo od orgánov ostatných členských štátov
Európskej únie alebo ïalších štátov Európskeho hos-
podárskeho priestoru, ktoré boli na to určené v súlade
s právom daného štátu.

(6) Ak je Národnej banke Slovenska doručené ozná-
menie o zastavení platieb, o vyhlásení konkurzu na
majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku účastníka platobného
systému prevádzkovaného pod¾a právneho poriadku
iného členského štátu Európskej únie alebo ïalších
štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ak má
tento účastník platobného systému sídlo alebo orga-
nizačnú zložku na území Slovenskej republiky, Národ-
ná banka Slovenska je povinná oznámi� túto skutoč-
nos� bez zbytočného odkladu orgánom ostatných
členských štátov Európskej únie a ïalších štátov Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru, ktoré na to boli
určené v súlade s právom daného štátu.

ŠIESTA  ČASŤ

REKLAMÁCIE A RIEŠENIE
SPOROV Z PLATOBNÉHO STYKU

§ 66

Reklamácie

(1) Vykonávacia inštitúcia je povinná prija� reklamá-
ciu správnosti a kvality svojich služieb v ktorejko¾vek
svojej organizačnej zložke, v ktorej je prijatie reklamá-
cie možné vzh¾adom na druh poskytovaných služieb.
Na túto reklamáciu sa vz�ahuje osobitný predpis,42) ak
tento zákon neustanovuje inak.

(2) Vo vykonávacej inštitúcii musí by� počas celej
prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený
prebera� reklamácie.

(3) Vykonávacia inštitúcia rozhodne o oprávnenosti
reklamácie pri tuzemskom prevode ihneï, v zložitých
prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa
nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie rekla-
movanej chyby, ktoré nesmie trva� dlhšie ako 30 dní.
Po márnom uplynutí tejto lehoty má reklamujúci rov-
naké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrá-
ni�.43) Pri cezhraničnom prevode rozhodne vykonáva-
cia inštitúcia v lehote uvedenej v informácii
vykonávacej inštitúcie pod¾a § 13 ods. 1.

(4) Vykonávacia inštitúcia je povinná vyda� rekla-
mujúcemu písomný doklad o prebratí reklamácie a jej
obsahu a o spôsobe vybavenia reklamácie v lehotách
pod¾a odseku 3, a to aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii
v celom rozsahu už pri podaní reklamácie.

(5) Náklady spojené s reklamáciou uhrádza vykoná-
vacia inštitúcia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Vykonávacia inštitúcia je povinná
a) vypracova� a zverejni� reklamačný poriadok vráta-

ne informácií o nákladoch spojených s reklamácia-
mi a

b) vies� evidenciu o reklamáciách a na požiadanie
Národnej banky Slovenska ju predloži� na nahliad-
nutie.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vz�a-
hujú aj na vydavate¾a, s výnimkou lehôt na vybavenie
reklamácií pod¾a odseku 3 v prípade použitia bankovej
platobnej karty v zahraničí. V prípade použitia banko-
vej platobnej karty v zahraničí vybavenie reklamácie
nesmie trva� dlhšie ako šes� mesiacov, pričom pri
neoprávnenej reklamácii má vydavate¾ po jej vybavení
voči reklamujúcemu právo na úhradu takých nevy-
hnutných skutočných nákladov na vybavenie tejto
reklamácie, ktoré vydavate¾ uhradil iným vydavate-
¾om, vykonávacím inštitúciám alebo sprostredkujúcim
inštitúciám, ktorých prostredníctvom došlo k použitiu
bankovej platobnej karty, pričom sa podie¾ali na vyba-
vení tejto reklamácie; vydavate¾ je povinný bezodplat-
ne preukáza� reklamujúcemu výšku týchto nákladov.

42) § 499 až 510 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.

43) § 436 Obchodného zákonníka.
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Riešenie sporov z  platobného styku

§ 67

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné
spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového
združenia44) zriadi� stály rozhodcovský súd pod¾a oso-
bitného zákona45) so sídlom v Bratislave; štatútom
tohto stáleho rozhodcovského súdu sa môžu zriadi� aj
jeho pobočky.

(2) Stály rozhodcovský súd pod¾a odseku 1 je prí-
slušný rozhodova� spory z platobného styku, ktoré
vznikli medzi
a) vykonávacími inštitúciami a ich klientmi pri vyko-

návaní prevodov,
b) vydavate¾mi elektronických platobných prostried-

kov a oprávnenými držite¾mi elektronických platob-
ných prostriedkov pri vydávaní a používaní elektro-
nických platobných prostriedkov.

(3) Vykonávacie inštitúcie sú povinné ponúknu�
svojim klientom a vydavatelia elektronických platob-
ných prostriedkov oprávneným držite¾om nimi vyda-
ných elektronických platobných prostriedkov neodvo-
late¾ný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy
o tom, že spory z platobného styku, ktoré medzi nimi
vzniknú pri vykonávaní obchodov46) uvedených v od-
seku 2, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní
stálym rozhodcovským súdom pod¾a odseku 1.

(4) Návrh rozhodcovskej zmluvy pod¾a odseku 3 sú
vykonávacie inštitúcie povinné predloži� svojim klien-
tom a vydavatelia elektronických platobných pro-
striedkov oprávneným držite¾om nimi vydaných elek-
tronických platobných prostriedkov predtým, ako
s nimi uzatvoria obchod46) uvedený v odseku 2. Klient
a oprávnený držite¾ nie sú povinní prija� predložený
návrh rozhodcovskej zmluvy pod¾a odseku 3; ak klient
alebo oprávnený držite¾ neprijme návrh rozhodcovskej
zmluvy pod¾a odseku 3, prípadné spory z platobného
styku s takýmto klientom a oprávneným držite¾om sa
riešia postupom pod¾a osobitných predpisov.17)

§ 68

(1) Výdavky na činnos� stáleho rozhodcovského sú-
du pod¾a § 67 ods. 1 sa uhrádzajú z ročných príspev-
kov vykonávacích inštitúcií a vydavate¾ov elektronic-
kých platobných prostriedkov, ktorí majú sídlo na
území Slovenskej republiky alebo ktorí majú zriadenú
pobočku na území Slovenskej republiky.

(2) Výšku ročných príspevkov pod¾a odseku 1 určuje
Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaïo-
vate¾a stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 67 ods. 1.
Národná banka Slovenska na základe návrhu zriaïo-
vate¾a stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 67 ods. 1
môže rozhodnú�, že ročný príspevok sa nebude plati�

v prípade, ak na prevádzku stáleho rozhodcovského
súdu postačujú jeho príjmy z predchádzajúcich rokov.

(3) Ročný príspevok na príslušný rok sa určuje pre
všetky subjekty uvedené v odseku1 rovnako v rozpätí
od 0,001‰ do 0,01‰ z objemu ich aktív pod¾a ich
účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny
rok;47) výška príspevku je však najmenej 200 000 Sk.
Objem týchto aktív je každý subjekt uvedený v odse-
ku 1 povinný bez zbytočného odkladu po skončení
kalendárneho roka, najneskôr však do 31. marca pí-
somne oznámi� Národnej banke Slovenska a zriaïova-
te¾ovi stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 67 ods. 1.

(4) Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu je po-
vinný predloži� Národnej banke Slovenska návrh na
určenie výšky ročného príspevku do 15. apríla kalen-
dárneho roka. Výška ročného príspevku sa určí najne-
skôr do 30. apríla a príspevok je splatný do 31. mája
kalendárneho roka, na ktorý sa príspevok určuje
a platí.

(5) Ak ročný príspevok nie je uhradený riadne
a včas, z dlžnej sumy príspevku sa platia úroky
z omeškania; na výpočet úrokov z omeškania sa pou-
žije úroková sadzba na výpočet úrokov pod¾a § 8
ods. 3.

§ 69

(1) Podanie návrhu na rozhodnutie sporu z platob-
ného styku na stály rozhodcovský súd pod¾a § 67
ods. 1 sa nespoplatňuje.

(2) Štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcov-
ského súdu pod¾a § 67 ods. 1 vydá jeho zriaïovate¾ po
predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

§ 70

(1) Účastníci rozhodcovského konania o návrhu na
rozhodnutie sporu z platobného styku sa môžu dohod-
nú� na mieste rozhodcovského konania v ústredí alebo
v niektorej zriadenej pobočke stáleho rozhodcovského
súdu pod¾a § 67 ods. 1. Ak sa účastníci takéhoto
rozhodcovského konania nedohodnú na mieste roz-
hodcovského konania v ústredí alebo v niektorej zria-
denej pobočke stáleho rozhodcovského súdu pod¾a
§ 67 ods. 1, rozhodcovský súd určí miesto rozhodcov-
ského konania vo svojom ústredí alebo v niektorej
svojej zriadenej pobočke na základe návrhu klienta
vykonávacej inštitúcie alebo na základe návrhu opráv-
neného držite¾a elektronického platobného prostried-
ku, ktorý je účastníkom rozhodcovského konania.

(2) Klient vykonávacej inštitúcie alebo oprávnený
držite¾ elektronického platobného prostriedku má prá-
vo na vedenie rozhodcovského konania v jazyku, v kto-
rom je vyhotovená rozhodcovská zmluva, alebo v jazy-
ku, v ktorom obvykle rokoval s vykonávacou

44) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
45) Zákon č. 244/2002 Z. z.
46) § 23 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
47) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
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inštitúciou alebo vydavate¾om elektronických platob-
ných prostriedkov.

§ 71

Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu pod¾a § 67
ods. 1 je povinný predloži� Národnej banke Slovenska
správu o činnosti a hospodárení tohto súdu za kalen-
dárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho ro-
ka.

S IEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNĚ USTANOVENIA

§ 72

(1) Vykonávacie inštitúcie, sprostredkujúce inštitú-
cie, vydavatelia a účastníci platobného systému pre-
vádzkovaného pod¾a tohto zákona (ïalej len „povinné
osoby“) sú povinní zachováva� mlčanlivos� o všetkých
informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich
sa klientov, oprávnených držite¾ov a obchodov klientov
a oprávnených držite¾ov, ktoré povinné osoby získali
pri výkone svojej činnosti pod¾a tohto zákona a ktoré
nie sú verejne prístupné, najmä informácie o tuzem-
ských prevodoch a cezhraničných prevodoch a o po-
užití peňažných prostriedkov prostredníctvom elektro-
nických platobných prostriedkov. Tieto informácie
a doklady týkajúce sa klientov, oprávnených držite¾ov
a obchodov klientov a oprávnených držite¾ov musia
povinné osoby utajova�, uchováva� a chráni� pred
vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stra-
tou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záleži-
tostiach týkajúcich sa klientov, oprávnených držite¾ov
a obchodov klientov a oprávnených držite¾ov môžu
povinné osoby poskytnú� tretím osobám len s pred-
chádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta
alebo oprávneného držite¾a, prípadne na jeho písomný
pokyn, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na záležitosti chránené pod¾a odseku 1, na po-
skytovanie správ povinných osôb o záležitostiach
chránených pod¾a odseku 1 a na povinnos� mlčanli-
vosti zamestnancov, členov orgánov a iných osôb po-
die¾ajúcich sa na činnosti povinných osôb sa rovnako
vz�ahujú ustanovenia o záležitostiach chránených
bankovým tajomstvom pod¾a osobitného predpisu,48)
o poskytovaní správ o záležitostiach chránených ban-
kovým tajomstvom pod¾a osobitného predpisu48)
a o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov, členov or-
gánov a iných osôb podie¾ajúcich sa na činnosti bánk
a pobočiek zahraničných bánk pod¾a osobitného pred-
pisu.48)

§ 73

Na konanie o žiadosti o udelenie povolenia, predchá-
dzajúceho súhlasu alebo súhlasu pod¾a tohto zákona,

na konanie o uložení opatrenia alebo pokuty pod¾a
tohto zákona a na konanie o ïalších veciach zverených
Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa prime-
rane vz�ahujú ustanovenia osobitného predpisu49)
s tým, že podania sa predkladajú v štátnom jazyku
a na konanie v prvom stupni je príslušný útvar Národ-
nej banky Slovenska vykonávajúci doh¾ad nad platob-
nými systémami.

§ 74

Peňažné platby v hotovosti, ktorých celkovú sumu
nemožno bezo zvyšku rozčleni� na nominálnu hodnotu
platných bankoviek a mincí a ktorých zvyšok je nižší
ako nominálna hodnota najnižšej platnej mince, sa
zaokrúh¾ujú; celkový zvyšok platby, ktorý je nižší ako
polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince,
sa zaokrúh¾uje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa
rovná polovici alebo je vyšší ako polovica nominálnej
hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúh¾uje na-
hor, a to na výšku nominálnej hodnoty najnižšej plat-
nej mince, ak osobitný predpis neupravuje zaokrúh¾o-
vanie niektorých peňažných platieb v hotovosti inak.

§ 75

(1) Opatrením,50) ktoré vydá Národná banka Sloven-
ska po prerokovaní s Ministerstvom financií Sloven-
skej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky (ïalej len „zbierka zákonov“), sa
ustanoví spôsob tvorby, štruktúra a zoznam konštant-
ných symbolov používaných v platobnom styku pod¾a
§ 4 ods. 4 vrátane metodiky na ich používanie.

(2) Opatrením,50) ktoré vydá Národná banka Sloven-
ska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a) štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných infor-

mácií predkladaných pod¾a § 27 vydavate¾mi o hod-
note nimi vydaných elektronických peňazí a o počte
nimi vydaných platobných prostriedkov elektronic-
kých peňazí v obehu a o ïalších súvisiacich úda-
joch, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, for-
ma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto
výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrá-
tane metodiky na ich vypracúvanie,

b) štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných infor-
mácií predkladaných pod¾a § 36 ods. 4 prevádzko-
vate¾mi platobných systémov alebo účastníkmi pre-
vádzkovaných platobných systémov, ako aj rozsah,
obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup
a miesto predkladania takýchto výkazov, hlásení,
správ alebo iných informácií vrátane metodiky na
ich vypracúvanie.

§ 76

(1) Na záväzkové právne vz�ahy vzniknuté na zákla-
de tohto zákona sa vz�ahujú všeobecné predpisy o ob-

48) § 91 až 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
49) § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z.
50) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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chodných záväzkových vz�ahoch,51) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak práv-
ne vz�ahy upravené týmto zákonom upravuje inak
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná.

§ 77

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj práv-
ne vz�ahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto
právnych vz�ahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posu-
dzujú pod¾a doterajších predpisov, ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch používa pojem „diskontná sadzba Národ-
nej banky Slovenska“ alebo „diskontná sadzba Štátnej
banky česko-slovenskej“, rozumie sa tým základná
úroková sadzba Národnej banky Slovenska, ktorá sa
zverejňuje vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

(3) Súhlas Národnej banky Slovenska na vstup do
platobného systému pod¾a § 48 ods. 1 prevádzkované-
ho vybranou právnickou osobou, ktorý bol daný účast-
níkom platobného systému pred nadobudnutím účin-
nosti tohto zákona a ktorý je platný ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za
súhlas udelený pod¾a § 50 ods. 6. Prevodník identifi-
kačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý bol
vydaný pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona
a ktorý je platný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto
zákona, sa považuje za prevodník pod¾a § 4 ods. 8.

(4) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné
zriadi� stály rozhodcovský súd pod¾a § 67 ods. 1 naj-
neskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto zákona. Vykonávacie inštitúcie a vy-
davatelia elektronických platobných prostriedkov sú
povinní splni� povinnos� pod¾a § 67 ods. 3 najneskôr
do troch mesiacov od zriadenia stáleho rozhodcovské-
ho súdu pod¾a § 67 ods. 1.

(5) Vykonávacie inštitúcie, sprostredkujúce inštitú-
cie, vydavatelia, prevádzkovatelia platobného systému
prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona, účastníci platobného systému prevádzkova-
ného pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a iné
osoby sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladi�
s týmto zákonom svoje právne vz�ahy voči tretím oso-
bám vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona; odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto záko-
na však nikto nemôže pokračova� vo vykonávaní takej
činnosti, ktorej uskutočňovanie by bolo v rozpore
s týmto zákonom. 

ÔSMA ČASŤ

ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

§ 78

Zrušujú sa

1. § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej
reforme,

2. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994
Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami
v znení vyhlášky č. 351/1999 Z. z., 

3. opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca
1998 č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o vydávaní a správe platobného prostriedku elek-
tronickej peňaženky (oznámenie č. 121/1998 Z. z.),

4. výnos Štátnej banky česko-slovenskej z 27. decem-
bra 1990 č. 2/1991 o Bankovom informačnom sys-
téme (oznámenie č. 36/1991 Zb. ).

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona
č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona
č. 147/2001 Z. z. a zákona č. 500/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. § 38 sa vypúš�a.

2. V § 60 ods. 1 sa za slovo „banku“ vkladajú slová
„alebo pobočku zahraničnej banky (ïalej len „banka“)“.

3. V § 339 odsek 2 znie:
„(2) Peňažný záväzok platený prostredníctvom ban-

ky alebo prostredníctvom poštového podniku je splne-
ný pripísaním sumy peňažného záväzku na účet veri-
te¾a v jeho banke alebo vyplatením sumy peňažného
záväzku verite¾ovi v hotovosti, ak osobitný zákon ne-
ustanovuje inak alebo ak sa verite¾ a dlžník nedohod-
nú inak.“.

4. V § 709 ods. 1 druhá veta znie:
„Banka je povinná prijíma� platby na bežný účet,
vykonáva� platby z bežného účtu a vykonáva� zúčto-
vanie uskutočnených platieb v súlade so zmluvou
o bežnom účte a v lehotách a za ïalších zákonom
ustanovených podmienok pre prevody peňažných
prostriedkov.“.

51) Obchodný zákonník.
Občiansky zákonník v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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5. V § 711 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„opravu chybného zúčtovania platieb je banka povinná
vykona� v lehotách a za ïalších zákonom ustanove-
ných podmienok pre prevody peňažných prostried-
kov.“.

6. V § 712 ods. 1 prvá veta znie:
„Banka je povinná oznámi� majite¾ovi účtu údaje o pri-
jatých a vykonaných platbách v lehotách a za ïalších
zákonom ustanovených podmienok pre prevody pe-
ňažných prostriedkov.“.

7. Za § 719 sa vkladá § 719a, ktorý znie:

„§ 719a

Na zmluvu o vkladovom účte a na prijímanie platieb
na vkladový účet, vykonávanie platieb z vkladového
účtu, na zúčtovávanie vykonaných platieb a na opravu
chybného zúčtovania platieb sa primerane vz�ahujú
ustanovenia tohto zákona o zmluve o bežnom účte, ak
v § 716 až 719 nie je ustanovené inak.“.

Čl. III

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a in-
vestičných službách a o zmene doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „upisovaním“
nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slovo „umiestňova-
ním“ sa vkladá čiarka a slová „vyplácaním výnosov
a splácaním“.

2. V § 54 ods. 3 sa na konci pripájajú slová: „a na
činnos� rozpočtovej organizácie zriadenej minister-
stvom poverenej vykonávaním niektorých činností sú-
visiacich so správou štátneho dlhu a likvidity pod¾a
osobitného predpisu.49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách

a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej poklad-
nici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 55 ods. 9 sa v prvej vete vypúš�ajú slová
„ekonomického, právneho, prírodovedného alebo tech-
nického zamerania“ a na konci prvej vety sa pripájajú
tieto slová: „alebo ukončené stredoškolské odborné
vzdelanie a najmenej desa�ročná prax v oblasti finan-
čného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii
v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodní-
ka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi.“.

4. V § 59 ods. 5 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Povinnos� poda� súdu návrh na takýto zápis do ob-
chodného registra neplatí v prípade, ak povolenie na
poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmena je
len predpokladom na udelenie alebo zmenu povolenia
pod¾a osobitného zákona.15)“.

5. V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová
„a podielových listov otvorených podielových fondov

a cenných papierov vydaných zahraničnými správcov-
skými spoločnos�ami a obstarávanie vydávania a vrá-
tenia podielových listov otvorených podielových fondov
a cenných papierov vydávaných zahraničnými správ-
covskými spoločnos�ami“.

 6. V § 61 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré
znie:
„c) členovia štatutárneho orgánu žiadate¾a a jeho ve-

dúci zamestnanci51) musia spĺňa� podmienky pod¾a
odseku 4 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutár-
neho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec51)
musí spĺňa� aj podmienku pod¾a odseku 4
písm. d).“.

 7. § 61 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
 „(14) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej

úrad udelil povolenie pod¾a odseku 2, je povinná bez
zbytočného odkladu oznámi� úradu zmeny v skutoč-
nostiach pod¾a odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a)
a c) a odseku 5 písm. a).“.

 8. V § 70 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo zahraničný obchodník s cennými papier-
mi“.

 9. V § 73 ods. 11 sa slová „s hodnotou nad
100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote
15 000 EUR“.

10. V  § 87 ods. 2 sa slová „§ 167“ nahrádzajú
slovami „§ 169“.

11. V § 99 ods. 3 písm. h) sa čiarka nahrádza bodko-
čiarkou a pripájajú sa slová: „zabezpečením zúčtova-
nia a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie orga-
nizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania
a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi (ïalej
len „systém vyrovnania“) pre aspoň troch účastníkov
systému vyrovnania,“.

12. V § 99 ods. 14 sa slová „s hodnotou nad
100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej v hodnote
15 000 EUR“.

13. § 99 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15) Účastníkmi systému vyrovnania pod¾a odse-

ku 3 písm. h) je centrálny depozitár, členovia a ïalšie
právnické osoby určené prevádzkovým poriadkom.

 (16) Úrad poskytuje krajským súdom a Najvyššie-
mu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych
depozitárov a ïalších účastníkov systémov vyrovna-
nia. Úrad informuje komisiu o centrálnych depozi-
tároch a ïalších účastníkoch systémov vyrovnania
v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Eu-
rópskych spoločenstiev a Európskej únie upravujúci-
mi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov
s cennými papiermi.“.

14. V § 102 ods. 4 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú
slovami „písm. b) až f)“.

15. V § 103 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú
tieto slová: „vrátane určenia okamihu začiatku vyrov-
nania ako okamihu, od ktorého príkaz na registráciu
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prevodu prijatý systémom vyrovnania nesmie by�
účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou tre�ou
osobou odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie by�
znemožnené vykonanie takéhoto príkazu“.

16. Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý znie:

„§ 107a

Neodvolate¾nos� príkazu na registráciu prevodu

(1) Od okamihu prijatia príkazu na registráciu pre-
vodu nesmie účastník systému vyrovnania ani žiadna
tretia osoba platne odvola� ani zruši� príkaz na regis-
tráciu prevodu prijatý systémom vyrovnania a ani inak
nesmie by� znemožnené vykonanie takéhoto príkazu.

(2) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka sys-
tému vyrovnania nie je dotknuté právo použi� peňažné
prostriedky a cenné papiere z účtu účastníka systému
vyrovnania vedeného v tomto systéme vyrovnania na
splnenie záväzkov účastníka systému vyrovnania vy-
plývajúcich z jeho účasti v systéme vyrovnania v deň
vyhlásenia konkurzu.

(3) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka sys-
tému vyrovnania nie je dotknutá povinnos� systému
vyrovnania spracova� a zúčtova� príkazy tohto účast-
níka na registráciu prevodu, ani platnos� a vymáha-
te¾nos� týchto príkazov na registráciu prevodu voči
tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevo-
du, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom
prijaté systémom vyrovnania
a) pred okamihom vyhlásenia konkurzu,
b) v okamihu vyhlásenia konkurzu a po tomto okami-

hu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané
v deň vyhlásenia konkurzu, a to len vtedy, ak
centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie kon-
kurzu známe a účastníci systému vyrovnania,
o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie
konkurzu nebolo známe, a to ani z oznámení pod¾a
odsekov 7 a 8.

(4) Spätné prepočítanie vzájomných poh¾adávok
a záväzkov účastníkov systému vyrovnania v tomto
systéme vyrovnania sa zakazuje.

(5) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka sys-
tému vyrovnania nie sú dotknuté práva na zábezpeku,
ktorú tento účastník systému vyrovnania poskytol
inému účastníkovi systému vyrovnania alebo inej oso-
be v súvislosti so svojou účas�ou v tomto systéme
vyrovnania; nedotknuté zostávajú aj práva na uplat-
nenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.

(6) Zábezpeky, ktoré účastník systému vyrovnania
poskytol inému účastníkovi systému vyrovnania alebo
inej osobe v súvislosti so svojou účas�ou v systéme
vyrovnania; nepodliehajú výkonu rozhodnutia pod¾a
osobitných predpisov a sú z neho vylúčené. Tým nie je
dotknuté ustanovenie § 159 ods. 2.

(7) Ak je centrálnemu depozitárovi doručené ozná-
menie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok alebo
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-
dostatok majetku účastníka systému vyrovnania, kto-
rý je prevádzkovaný pod¾a tohto zákona, centrálny
depozitár je povinný túto skutočnos� bez zbytočného

odkladu oznámi� všetkým ostatným účastníkom tohto
systému vyrovnania.

(8) Povinnos� pod¾a odseku 7 má centrálny depozitár
aj v prípade doručenia oznámenia o vyhlásení konkur-
zu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhláse-
nie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka sys-
tému vyrovnania, ktorý je prevádzkovaný pod¾a tohto
zákona, od orgánov členského štátu, ktoré na to boli
určené v súlade s právom daného štátu.

(9) Ak je centrálnemu depozitárovi doručené ozná-
menie o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o za-
mietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedosta-
tok majetku účastníka systému vyrovnania, ktorý je
prevádzkovaný pod¾a právneho poriadku iného člen-
ského štátu, a ak tento účastník systému vyrovnania
má sídlo alebo organizačnú zložku na území Sloven-
skej republiky, centrálny depozitár je povinný túto
skutočnos� bez zbytočného odkladu oznámi� orgánom
jednotlivých členských štátov, ktoré na to boli určené
v súlade s právom daného štátu.“.

17. V § 128 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúš�a
bodkočiarka a slová „ak ide o emitenta, ktorý vykonáva
verejnú ponuku akcií, aj ich podiel na základnom
imaní emitenta“.

18. V § 133 ods. 1 sa za slovom „predstavenstva“
vypúš�ajú slová „burzy cenných papierov“ a na konci
sa vkladajú slová „a zamestnancom burzy cenných
papierov“.

19. V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slovo „emitentovi“
vkladá čiarka a slová „vyhlasovate¾ovi verejnej ponuky
cenných papierov a vyhlasovate¾ovi verejnej ponuky
majetkových hodnôt“.

20. V § 163 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Činnos� strediska pod¾a doterajších predpisov podlie-
ha doh¾adu úradu.“.

21. V § 166 ods. 1 sa na konci pripájajú slová
„a v súlade s doterajšími predpismi“ a nová veta, ktorá
znie: „Činnos� obchodníka s cennými papiermi pod¾a
doterajších predpisov podlieha doh¾adu úradu.“.

22. V § 167 ods. 1 sa na konci pripájajú slová
„a v súlade s doterajšími predpismi“ a nová veta, ktorá
znie: „Činnos� zahraničného obchodníka s cennými
papiermi pod¾a doterajších predpisov podlieha doh¾a-
du úradu.“.

Čl. IV

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Strana 5176 Zbierka zákonov č. 510/2002 Čiastka 199



č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z.,
zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z.
a zákona č. 566/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 5 sa slová „dňom“ nahrádzajú slovom
„okamihom“.

2. § 13 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak je dlžník prevádzkovate¾om alebo účastní-

kom platobného systému pod¾a osobitného zákona,1d)
uvedeného v zozname Národnej banky Slovenska po-
d¾a osobitného zákona1e) (ïalej len „platobný systém“),
súd zároveň s vyvesením uznesenia pod¾a odseku 5
oznámi Národnej banke Slovenska vyhlásenie konkur-
zu a presný čas vyhlásenia konkurzu; súd tiež takéto
uznesenie o vyhlásení konkurzu bez zbytočného od-
kladu zašle Národnej banke Slovenska. Ak je dlžník
bankou, súd uznesenie o vyhlásení konkurzu bez zby-
točného odkladu zašle aj Fondu ochrany vkladov na
účel plnenia jeho úloh pri zabezpečovaní ochrany vkla-
dov pod¾a osobitného zákona.1f)

(8) Ak je dlžník účastníkom systému vyrovnania ob-
chodov s investičnými nástrojmi pod¾a osobitného zá-
kona1g) (ïalej len „systém vyrovnania“), súd zároveň
s vyvesením uznesenia pod¾a odseku 5 oznámi cen-
trálnemu depozitárovi cenných papierov vyhlásenie
konkurzu a presný čas vyhlásenia konkurzu; súd tiež
takéto uznesenie o vyhlásení konkurzu bez zbytočné-
ho odkladu zašle centrálnemu depozitárovi cenných
papierov. Ak je dlžník obchodníkom s cennými papier-
mi, súd uznesenie o vyhlásení konkurzu bez zbytočné-
ho odkladu zašle aj Garančnému fondu investícii na
účel plnenia jeho úloh pri zabezpečovaní ochrany
klientskeho majetku pod¾a osobitného zákona.1h)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d až 1h znejú:
„1d) § 31 až 58 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  1e) § 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

   1f) § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1g) § 99 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 99 ods. 15 zákona č. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení zákona č. 291/2002 Z. z.

  1h) § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

3. V § 14 ods. 1 písm. g) sa za slová „jej poh¾adávky“
vkladajú slová „a záväzky“.

4. V § 14 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:

„(6) Vyhlásením konkurzu na majetok prevádzkova-
te¾a alebo účastníka platobného systému alebo účast-
níka systému vyrovnania nie sú pri splnení podmienok
ustanovených osobitným zákonom3aa) dotknuté
a) práva použi� peňažné prostriedky z účtu účastníka

platobného systému vedeného v tomto platobnom
systéme na splnenie záväzkov účastníka platobné-
ho systému, ktoré vyplývajú z jeho účasti v platob-
nom systéme,

b) práva použi� cenné papiere z účtu účastníka systé-
mu vyrovnania vedeného v centrálnom depozitári
cenných papierov na splnenie záväzkov účastníka
systému vyrovnania, ktoré vyplývajú z jeho účasti
v systéme vyrovnania,

c) povinnosti platobného systému alebo centrálneho
depozitára cenných papierov spracova� a zúčtova�
platobné príkazy účastníka platobného systému
alebo systému vyrovnania, ani platnos� a vymáha-
te¾nos� jeho príkazov voči tretím osobám,

d) práva na zábezpeku, ktorú účastník platobného
systému alebo účastník systému vyrovnania posky-
tol v súvislosti s jeho účas�ou v tomto platobnom
systéme alebo systéme vyrovnania; nedotknuté
zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov
z takejto zábezpeky, a to kedyko¾vek v priebehu
konkurzu za predpokladu, že budú splnené pod-
mienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov
z poskytnutej zábezpeky.

(7) Vyhlásením konkurzu nie sú dotknuté práva na
zábezpeku, ktorá je poskytnutá na zabezpečenie práv
Európskej centrálnej banky a práv centrálnej banky
niektorého z členských štátov Európskych spoločen-
stiev a Európskej únie, alebo práv centrálnej banky
niektorého z ïalších štátov Európskeho hospodárske-
ho priestoru; nedotknuté zostávajú aj práva na uplat-
nenie a výkon nárokov z takejto zábezpeky, a to kedy-
ko¾vek v priebehu konkurzu za predpokladu, že budú
splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon
nárokov z poskytnutej zábezpeky.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8
a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa) § 35 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
§ 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 291/2002
Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súk-
romnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb.,
zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb.
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 48/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a

(1) Právnym poriadkom, ktorým sa spravuje zmluva
o platobnom systéme, uvedenom v zozname Národnej
banky Slovenska pod¾a osobitného zákona,1) sa spra-
vujú aj všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli pre-
vádzkovate¾ovi alebo účastníkovi takéhoto platobného
systému v súvislosti s jeho účas�ou v platobnom sys-
téme, vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im
poskytol účastník platobného systému v súvislosti so
svojou účas�ou v platobnom systéme; to platí aj v prí-
pade, ak na majetok prevádzkovate¾a alebo účastníka
platobného systému bol vyhlásený konkurz alebo ak
prevádzkovate¾ovi alebo účastníkovi platobného systé-
mu boli zastavené alebo obmedzené platby v dôsledku
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iného opatrenia. Vo¾ba iného právneho poriadku je
vylúčená.

(2) Právne vz�ahy zo zábezpeky poskytnutej vo forme
cenných papierov alebo investičných nástrojov vráta-
ne zábezpeky poskytnutej vo forme práv spojených
s cennými papiermi, ktorá je
a) poskytnutá na zabezpečenie práv

1. účastníka platobného systému uvedeného v zo-
zname Národnej banky Slovenska pod¾a osobit-
ného zákona,1) a to v súvislosti s účas�ou tohto
účastníka v platobnom systéme, alebo

2. Národnej banky Slovenska, a odo dňa, ktorým
nadobudne platnos� zmluva o pristúpení Sloven-
skej republiky k Európskym spoločenstvám a Eu-
rópskej únii, aj zo zábezpeky, ktorá je poskytnutá
na zabezpečenie práv Európskej centrálnej ban-
ky, práv centrálnej banky niektorého z členských
štátov Európskych spoločenstiev a Európskej
únie alebo práv centrálnej banky niektorého
z ïalších štátov Európskeho hospodárskeho prie-
storu, a ktorá je

b) zaevidovaná v prospech osoby uvedenej v písme-
ne a) alebo v prospech tretej osoby konajúcej na
účet osoby uvedenej v písmene a), pričom táto
zábezpeka je riadne zaevidovaná
1. v príslušnom registri2) alebo v inej obdobnej evi-

dencii2) v Slovenskej republike alebo
2. odo dňa, ktorým nadobudne platnos� zmluva

o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym
spoločenstvám a Európskej únii, v príslušnom
registri alebo v inej obdobnej evidencii v nie-
ktorom z členských štátov Európskych spoločen-
stiev a Európskej únie, prípadne v niektorom
z ïalších štátov Európskeho hospodárskeho prie-
storu, 

sa spravujú právnym poriadkom toho štátu, v ktorom
je táto zábezpeka zaevidovaná. Vo¾ba iného právneho
poriadku je vylúčená.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 65 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2) Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 45 až 53, § 99 ods. 3

a § 163 ods. 6 a 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002
Z. z., § 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
č. 149/2001 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 430/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 7 odsek 14 znie:
„(14) Odbornou spôsobilos�ou sa na účely tohto zá-

kona pri fyzických osobách navrhnutých za členov
štatutárneho orgánu banky, za vedúceho pobočky za-
hraničnej banky alebo za jeho zástupcu, za vedúcich
zamestnancov22) priamo podriadených štatutárnemu
orgánu banky alebo vedúcemu pobočky, alebo zástup-
covi vedúceho pobočky zahraničnej banky (ïalej len
„vedúci zamestnanec“) a za vedúceho útvaru vnútor-
nej kontroly a vnútorného auditu rozumie ukončené
vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax
v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti
a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti bankovníctva
alebo pä�ročné riadiace skúsenosti v inej finančnej
oblasti. Požiadavku na ukončené vysokoškolské vzde-
lanie možno nahradi� ukončeným stredoškolským od-
borným vzdelaním a najmenej desa�ročnou praxou
v oblasti bankovníctva, z toho najmenej tri roky v ria-
diacej funkcii vedúceho zamestnanca v banke alebo
pobočke zahraničnej banky. Pri osobách navrhnutých
za členov dozornej rady banky sa odbornou spôsobi-
los�ou rozumie primeraná znalos� a skúsenosti v ob-
lasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.“.

Čl. VII

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003
s výnimkou ustanovení čl. III bodov 1 až 10, 12, 14
a 17 až 22 a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. sep-
tembra 2002, a s výnimkou ustanovení čl. I § 12
ods. 2, § 13 ods. 3, § 15 ods. 2, § 16 ods. 1 prvej vety,
ods. 2 druhej vety a ods. 3 druhej vety, § 17 ods. 2
druhej vety, § 19, § 20 druhej vety, § 25 ods. 2 a 3,
§ 36 ods. 6 a § 65 ods. 1 písm. b) a ods. 3 a 6,
ustanovení čl. III bodu 13, § 99 ods. 16 druhej vety
a bodu 16, § 107a ods. 8 a ustanovení čl. IV bodu 4
§ 14 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nado-
budnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej
únii.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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511

Z Á K O N

z 18. júna 2002, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z.,
zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z.,
zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z.,
zákona č. 524/2001 Z. z. a zákona č. 555/2001 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ïalej
len „daň“), ktorej predmetom je
a) zdanite¾né plnenie s miestom plnenia v tuzemsku

(§ 6),
b) dovoz tovaru,
c) medzinárodná autobusová doprava uskutočnená

zahraničným dopravcom s výnimkou pravidelnej
dopravy (ïalej len „príležitostná preprava osôb“).“.

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Za zdanite¾né plnenie sa považuje aj použitie
alebo využitie tovaru, stavby, nehnute¾nosti a služby
na osobnú spotrebu platite¾a.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4
až 6.

3. V § 2 ods. 4 sa vypúš�a písmeno a). Doterajšie
písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

4. V § 2 ods. 6 písmená f) až i) znejú:
„f) daňou na vstupe daň u platite¾a, ktorú voči nemu

v súlade s týmto zákonom uplatnil pri ním prijatom
zdanite¾nom plnení iný platite¾; v prípade dovozu
tovaru daň vyrubená colným orgánom,

g) daňou na výstupe daň, ktorú je platite¾ povinný
uplatni� pri vzniku daňovej povinnosti, 

h) odpočítaním dane odpočítanie dane na vstupe od
súčtu súm dane na výstupe za príslušné zdaňovacie
obdobie,

ch) vlastnou daňovou povinnos�ou prevýšenie súčtu
súm dane na výstupe nad súčtom súm odpočítanej

dane za príslušné zdaňovacie obdobie, upravené
pod¾a § 4, 20, 21, 21a, 38b a 43,

i) nadmerným odpočtom prevýšenie súčtu súm odpo-
čítanej dane nad súčtom súm dane na výstupe za
príslušné zdaňovacie obdobie, upravené pod¾a § 4,
20, 21, 21a, 38b a 43,“.

5. V § 2 ods. 6 sa vypúš�a písmeno m). Doterajšie
písmená n) a o) sa označujú ako písmená m) a n).

6. V § 4 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Platite¾ registrovaný pod¾a odsekov 1 až 4 môže

odpočíta� daň viažucu sa na kúpnu cenu tovaru a ne-
hnute¾nosti, ktoré kúpil najneskôr 12 mesiacov pred
dňom, keï sa stal platite¾om, a daň viažucu sa na cenu
za oprávnenie na výkon práva priemyselného vlastníc-
tva8b) a na cenu za oprávnenie použi� dielo9) vrátane
programového vybavenia, ktoré nadobudol najneskôr
12 mesiacov pred dňom, keï sa stal platite¾om. Daň
pri uvedenom majetku, ktorý je odpisovaný pod¾a oso-
bitného predpisu,10) platite¾ zníži o sumu dane zodpo-
vedajúcu odpisu pod¾a ročnej percentuálnej odpisovej
sadzby. Platite¾ nemôže odpočíta� daň, ak majetok
nepoužije na uskutočňovanie zdanite¾ných plnení ako
platite¾. 

(6) Platite¾ registrovaný pod¾a odsekov 1 až 4 môže
odpočíta� daň pod¾a odseku 5 v rozsahu a za podmie-
nok pod¾a § 20, 20a, 21 a 48, pričom za daňový doklad
sa považuje doklad o nadobudnutí uvedeného majet-
ku od platite¾a za cenu s daňou; pri dovezenom tovare
sa za daňový doklad považuje písomné colné vyhláse-
nie. Odpočet dane platite¾ uplatní v daňovom priznaní
za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa splnila posledná
z podmienok na odpočítanie dane.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b, 9 a 10 znejú:
„8b) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných

vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení
neskorších predpisov, zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane ozna-
čení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.

    9) Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

  10) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskor-
ších predpisov.“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
 „(7) Platite¾ registrovaný pod¾a odsekov 1 až 4 môže

odpočíta� daň pri majetku pod¾a odseku 5, ktorý na-
dobudol ako nepeňažný vklad do obchodnej spoloč-
nosti alebo družstva3) najneskôr 12 mesiacov pred
dňom, keï sa stal platite¾om. Na odpočítanie dane sa
primerane vz�ahujú odseky 5 a 6.“.
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  8. § 5 sa vypúš�a.

  9. V § 6 ods. 4 sa za slová „prevode alebo postúpení“
vkladajú slová „autorských a im príbuzných práv,“. 

10. V § 7 ods. 11 sa nad slovom „náklady“ odkaz 10
nahrádza odkazom 15b.

11. V § 10 ods. 5 sa slová „uplatni� nárok na odpočet
dane“ nahrádzajú slovami „odpočíta� daň“.

12. V § 12 ods. 3 sa slová „nemá nárok na odpočet
dane“ nahrádzajú slovami „nemôže odpočíta� daň pri
prijatých zdanite¾ných plneniach“.

13. V § 12 ods. 5 sa slová „o nároku na odpočet dane“
nahrádzajú slovami „o odpočítaní dane“.

14. V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) pri dodaní tovaru dňom odovzdania tovaru v urči-

tom mieste alebo dňom odovzdania tovaru prvému
dopravcovi na prepravu, ak je dodanie tovaru spo-
jené s odoslaním tovaru, a to aj vtedy, ak k zmene
vlastníckeho práva k tovaru pod¾a kúpnej zmluvy
dôjde až zaplatením ceny tovaru;26) v ostatných prí-
padoch dňom, keï je príjemcovi umožnené nakla-
da� s tovarom, a to aj vtedy, ak k zmene vlastnícke-
ho práva k tovaru pod¾a kúpnej zmluvy dôjde až
zaplatením ceny tovaru,26)“. 

15. V § 13 ods. 1 písm. f) sa slová „prevzatia tovaru“
nahrádzajú slovami „odovzdania tovaru, stavby, ne-
hnute¾nosti“. 

16. V § 13 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) pri poskytnutí úveru alebo pôžičky dňom, keï má

by� zaplatený úrok.“.

17. V § 13 sa vypúš�a odsek 7. Doterajší odsek 8 sa
označuje ako odsek 7.

18. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Daňová povinnos� nevzniká pri 
a) bezodplatne poskytnutých propagačných a reklam-

ných predmetoch, ak hodnota nepresiahne 300 Sk
za jeden kus a sú označené obchodným menom
platite¾a alebo jeho obvyklým obchodným označe-
ním, 

b) vzorkách poskytnutých na kontrolné účely pod¾a
osobitného predpisu,11) 

c) predaji podniku alebo jeho časti,31) ak sa podnik
alebo jeho čas� predáva platite¾ovi.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

19. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Ak platite¾ uskutoční zdanite¾né plnenie, ku

ktorého cene sa poskytuje dotácia alebo príspevok,
výška ceny bez dane pod¾a odseku 2 písm. g) neobsa-
huje dotáciu alebo príspevok k cene zdanite¾ného pl-
nenia a výška dane pod¾a odseku 2 písm. ch) zodpo-
vedá cene bez dane, ktorá neobsahuje dotáciu alebo
príspevok. Za správnos� údajov v daňovom doklade

zodpovedá platite¾ uskutočňujúci zdanite¾né plne-
nie.“. 

20. § 20 vrátane nadpisu nad § 20 znie:

„Odpočítanie dane

§ 20

(1) Platite¾ môže odpočíta� daň, ak zdanite¾né plne-
nie prijme na uskutočnenie svojich zdanite¾ných plne-
ní, 
a) pri ktorých vzniká daňová povinnos� pod¾a § 14,
b) ktoré sú oslobodené od dane pod¾a § 37, 38 a 39,
c) pri ktorých nevzniká daňová povinnos� pod¾a § 14

ods. 2 písm. a).

(2) Platite¾ nemôže odpočíta� daň, ak zdanite¾né
plnenie prijme na 
a) uskutočnenie svojich zdanite¾ných plnení, ktoré sú

oslobodené od dane pod¾a § 26,
b) výkon svojich činností, ktoré nie sú zdanite¾nými

plneniami. 

(3) Ak platite¾ prijme zdanite¾né plnenie na uskutoč-
nenie svojich zdanite¾ných plnení, pri ktorých môže
odpočíta� daň pod¾a odseku 1, a súčasne aj na usku-
točnenie svojich zdanite¾ných plnení oslobodených od
dane pod¾a § 26, je povinný postupova� pri určení
dane, ktorú môže odpočíta�, pod¾a § 21. Platite¾ je
povinný postupova� pod¾a § 21 aj v prípade, ak pri
prijatí zdanite¾ného plnenia nevie urči�, či prijaté zda-
nite¾né plnenie použije na uskutočnenie zdanite¾ných
plnení, pri ktorých môže odpočíta� daň pod¾a odseku
1, alebo na uskutočnenie zdanite¾ných plnení oslobo-
dených od dane pod¾a § 26.

(4) Ak platite¾ prijme zdanite¾né plnenie, ktoré je
určené čiastočne na uskutočnenie svojich zdanite¾-
ných plnení a čiastočne na výkon činností, ktoré nie
sú zdanite¾nými plneniami, za daň na vstupe sa pova-
žuje daň uplatnená na prijaté zdanite¾né plnenie, zní-
žená pomerne pod¾a rozsahu použitia prijatého zdani-
te¾ného plnenia; pomer platite¾ určí najmä pod¾a
pracovných hodín, obratu, zisku a počtu zamestnan-
cov vz�ahujúcich sa na uskutočnenie zdanite¾ných
plnení a na výkon činností, ktoré nie sú zdanite¾nými
plneniami. Ak platite¾ nevie urči� rozsah použitia pri-
jatého zdanite¾ného plnenia na výkon činností, ktoré
nie sú zdanite¾nými plneniami, nemôže odpočíta� daň.

(5) Platite¾ nemôže odpočíta� daň pri
a) kúpe alebo prenájme osobného automobilu s vý-

nimkou prenájmu osobného automobilu na základe
zmluvy o kúpe prenajatej veci, keï platite¾ môže
odpočíta� daň len z prirážky, ktorá je súčas�ou
dohodnutej splátky,

b) kúpe tovaru tvoriaceho príslušenstvo osobného
automobilu vrátane montáže,

c) kúpe tovaru a služieb na účely pohostenia,
d) kúpe vratných fliaš s výnimkou kúpy vratných

fliaš, ktoré platite¾ vyváža do zahraničia (§ 37),
e) prijatých zdanite¾ných plneniach, ktoré sú pre-

chodnými položkami (§ 7 ods. 2).

(6) Platite¾, ktorý kupuje osobné automobily na účely
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ïalšieho predaja, a to aj formou zmluvy o kúpe prena-
jatej veci, a nákup a predaj osobných automobilov je
predmetom podnikania platite¾a, môže odpočíta� daň
pri ich kúpe a pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslu-
šenstvo vrátane montáže.

  (7) Ustanovenie odseku 6 sa vz�ahuje aj na ojazde-
né osobné automobily kúpené na účely ïalšieho pre-
daja, a to aj formou zmluvy o kúpe prenajatej veci;
v týchto prípadoch platite¾ môže odpočíta� daň vo výš-
ke, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je
cena, za ktorú bol ojazdený osobný automobil kúpený,
vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v meno-
vateli je súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby
dane. Na tento prípad sa nevz�ahuje § 20a ods. 1.

  (8) Ak platite¾ kúpený osobný automobil pod¾a
odsekov 6 a 7 použije na iný účel, ako je ustanovené
v odsekoch 6 a 7, je povinný prizna� a odvies� daň vo
výške odpočítanej dane, a to v zdaňovacom období,
v ktorom osobný automobil použil na iný účel.

  (9) Ak platite¾ predá alebo daruje osobný automo-
bil, pri ktorého kúpe neodpočítal daň, daň na výstupe
neuplatní.

(10) Ak platite¾ predá vratné f¾aše, pri ktorých kúpe
neodpočítal daň, daň na výstupe neuplatní.

(11) Platite¾ môže odpočíta� daň aj v prípade, ak
zdanite¾né plnenie prijme na uskutočnenie zdanite¾-
ných plnení s miestom zdanite¾ného plnenia v zahra-
ničí. Platite¾ môže odpočíta� daň za podmienok a v roz-
sahu, v akom by mohol odpočíta� daň, keby zdanite¾né
plnenia boli uskutočnené v tuzemsku.

(12) Platite¾, ktorému bol odcudzený tovar, pri kto-
rom odpočítal daň, je povinný odvies� daň vo výške
odpočítanej dane; pri tovare odpisovanom pod¾a oso-
bitného predpisu10) zníži platite¾ odvod dane o sumu
dane zodpovedajúcu odpisom pod¾a ročných percen-
tuálnych odpisových sadzieb. Platite¾ daň odvedie
v tom zdaňovacom období, v ktorom zistil odcudzenie
tovaru.

(13) Pri prevádzkovaní podniku po vyhlásení kon-
kurzu môže platite¾ odpočíta� daň len zo zdanite¾ného
plnenia prijatého na účely prevádzkovania podniku;
platite¾ nemôže odpočíta� daň pri prijatom zdanite¾-
nom plnení súvisiacom s udržiavaním a správou kon-
kurznej podstaty a pri prijatom zdanite¾nom plnení,
ktoré je hotovým výdavkom správcu konkurznej pod-
staty a je poh¾adávkou proti konkurznej podstate.

(14) Platite¾, ktorý odpočítaval daň z prirážky pri
prenájme osobného automobilu na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci [odsek 5 písm. a)], je povinný
odvies� daň vo výške odpočítanej dane, ak sa zmluvný
vz�ah neskončil kúpou osobného automobilu týmto
platite¾om. Platite¾ odvedie daň v zdaňovacom období,
v ktorom skončil zmluvný vz�ah.“.

21. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a

  (1) Odpočíta� daň pod¾a § 20 môže platite¾ pri pri-
jatom zdanite¾nom plnení, ak

a) platite¾ovi, ktorý uskutočnil toto zdanite¾né plne-
nie, vznikla daňová povinnos� (§ 14),

b) daň na vstupe zaúčtoval vo svojom účtovníctve; ak
ide o platite¾a, ktorý nie je účtovnou jednotkou, daň
na vstupe zaevidoval v záznamoch pod¾a § 24,

c) má daňový doklad alebo zjednodušený daňový do-
klad, ktoré vyhotovil platite¾.

(2) Platite¾ môže odpočíta� daň v zdaňovacom obdo-
bí, v ktorom sa splnila posledná z podmienok pod¾a
odseku 1.“.

22. § 21 znie:

„§ 21

(1)  Pri prijatom zdanite¾nom plnení pod¾a § 20 ods.
3 platite¾ odpočíta daň, ktorá zodpovedá dani na vstu-
pe uplatnenej na prijaté zdanite¾né plnenie, vynásobe-
nej koeficientom vypočítaným pod¾a odseku 2 a za-
okrúhleným na štyri desatinné miesta (ïalej len
„predbežné odpočítanie dane“). 

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čita-
teli je súčet cien bez dane za uskutočnené zdanite¾né
plnenia, pri ktorých platite¾ môže odpočíta� daň (§ 20
ods. 1), a v ktorého menovateli je súčet cien bez dane
za všetky uskutočnené zdanite¾né plnenia. Pri výpočte
koeficientu platite¾ do čitate¾a ani do menovate¾a ko-
eficientu neuvádza tieto zdanite¾né plnenia:
a) úrok z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak

platite¾ nie je bankou,
b) predaj podniku alebo jeho časti,31) 
c) prevod obchodného podielu, 
d) zdanite¾né plnenia, pri ktorých neuplatňuje daň na

výstupe pod¾a § 20 ods. 9 a 10.

(3) V zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka
platite¾ predbežne použije koeficient pod¾a odseku 2,
do ktorého výpočtu uvedie
a) údaje o zdanite¾ných plneniach uskutočnených

v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo 
b) údaje o zdanite¾ných plneniach uskutočnených

v zdaňovacích obdobiach od začiatku kalendárne-
ho roka kumulovane.

(4) Platite¾ je povinný v každom zdaňovacom období
kalendárneho roka postupova� len pod¾a jedného z po-
stupov pod¾a odseku 3 a nemôže ho v priebehu kalen-
dárneho roka meni�. Ak sa osoba podliehajúca dani
stane platite¾om v priebehu kalendárneho roka alebo
ak platite¾ovi nevznikla v predchádzajúcom kalendár-
nom roku povinnos� použi� koeficient pod¾a odseku 1,
postupuje v každom zdaňovacom období kalendárne-
ho roka pod¾a odseku 3 písm. b).

(5) Po skončení kalendárneho roka vypočíta platite¾
spôsobom pod¾a odseku 2 koeficient z údajov o zdani-
te¾ných plneniach uskutočnených v kalendárnom ro-
ku. Týmto koeficientom zaokrúhleným na štyri desa-
tinné miesta vynásobí daň na vstupe pri prijatých
zdanite¾ných plneniach, pri ktorých bol povinný použi�
koeficient pod¾a odseku 1. Rozdiel medzi predbežným
odpočítaním dane a odpočítaním dane vypočítaným
koeficientom za kalendárny rok vysporiada platite¾
v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka
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na �archu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Rovna-
kým spôsobom postupuje aj platite¾, ktorý v priebehu
kalendárneho roka prestane by� platite¾om, a to za
obdobie od 1. januára do skončenia jeho posledného
zdaňovacieho obdobia.“.  

23. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 21a

Úprava dane odpočítanej pri
investičnom majetku

(1) Platite¾ je povinný vykona� úpravu dane odpočí-
tanej pri investičnom majetku, ak v priebehu kalen-
dárneho roka, v ktorom daň odpočítal, alebo v priebe-
hu štyroch kalendárnych rokov nasledujúcich po
kalendárnom roku, v ktorom daň odpočítal, zmenil
účel použitia investičného majetku, pri ktorom odpo-
čítal daň. Zmenou účelu použitia investičného majet-
ku sa rozumie, ak platite¾
a) investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň pod¾a

§ 20 ods. 1, použije na uskutočňovanie zdanite¾-
ných plnení bez možnosti odpočítania dane pod¾a
§ 20 ods. 2 písm. a) alebo na uskutočňovanie zda-
nite¾ných plnení, pri ktorých je povinný použi� ko-
eficient pod¾a § 21,

b) investičný majetok, pri ktorom nemohol odpočíta�
daň pod¾a § 20 ods. 2 písm. a), použije na uskutoč-
ňovanie zdanite¾ných plnení s možnos�ou odpočíta-
nia dane pod¾a § 20 ods. 1 alebo na uskutočňovanie
zdanite¾ných plnení, pri ktorých je povinný použi�
koeficient pod¾a § 21,

c) investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň pod¾a
§ 20 ods. 3, použije na uskutočňovanie zdanite¾-
ných plnení s možnos�ou odpočítania dane pod¾a
§ 20 ods. 1 alebo na uskutočňovanie zdanite¾ných
plnení bez možnosti odpočítania dane pod¾a § 20
ods. 2 písm. a).

(2) Ak sa zmenil účel použitia investičného majetku
v priebehu kalendárneho roka, v ktorom platite¾ odpo-
čítal daň pri investičnom majetku, úpravu odpočítanej
dane platite¾ vysporiada v poslednom zdaňovacom ob-
dobí kalendárneho roka. Platite¾ postupuje pri úprave
odpočítanej dane pod¾a prílohy č. 3. 

(3) Ak sa zmenil účel použitia investičného majetku
v priebehu štyroch kalendárnych rokov nasledujúcich
po kalendárnom roku, v ktorom platite¾ odpočítal daň,
úpravu odpočítanej dane platite¾ vykoná v poslednom
zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom sa
zmenil účel použitia investičného majetku pod¾a odse-
ku 1. Platite¾ postupuje pri úprave odpočítanej dane
pod¾a prílohy č. 3. 

(4) Investičným majetkom na účely tohto zákona sú
hnute¾né veci, ktorých cena obstarania bez dane je
vyššia ako 30 000 Sk a ktorých doba použite¾nosti je
dlhšia ako jeden rok, a stavby a nehnute¾nosti. 

(5) Ak platite¾ nadobudne stavbu formou prijatých
stavebných prác, úprava odpočítania dane pod¾a od-
sekov 1 až 3 sa týka všetkých prijatých zdanite¾ných
plnení, ktoré sú súčas�ou obstarávacej ceny15b) stavby.

Lehota na vykonanie úpravy odpočítania dane pod¾a
odseku 1 začína plynú� v roku uvedenia stavby do
užívania.

(6) Úprava odpočítania dane pod¾a odsekov 1 až 3 sa
vz�ahuje aj na prijaté stavebné práce, ktoré sú tech-
nickým zhodnotením10) stavby alebo nehnute¾nosti.
Lehota na vykonanie úpravy odpočítania dane pod¾a
odseku 1 začína plynú� v roku uvedenia technického
zhodnotenia do užívania.

(7) Neodpočítanie dane pod¾a § 20 ods. 2 písm. a) sa
na účely úpravy dane odpočítanej pri investičnom
majetku považuje za odpočítanie dane vo výške 0.“.

24. § 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:

„§ 22

Oprava odpočítanej dane

(1) Ak platite¾, ktorý uskutočnil zdanite¾né plnenie,
opraví základ dane pod¾a § 18 alebo opraví sadzbu
dane, opraví aj platite¾, v ktorého prospech sa zdani-
te¾né plnenie uskutočnilo, odpočítanú daň. Opravu
odpočítanej dane vykoná platite¾ v tom zdaňovacom
období, v ktorom daňový dobropis alebo daňový �ar-
chopis zaúčtoval alebo zaevidoval v záznamoch pod¾a
§ 24, ak ide o platite¾a, ktorý nie je účtovnou jednot-
kou.

(2) Na opravu odpočítanej dane pod¾a odseku 1 sa
vz�ahujú § 20 a 21.

§ 23

Nadmerný odpočet

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platite¾ovi nad-
merný odpočet, odpočíta platite¾ nadmerný odpočet od
vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcich zdaňova-
cích obdobiach.  Platite¾ odpočítava nadmerné odpoč-
ty v poradí, v akom boli uplatnené. Platite¾ nemôže
odpočíta� nadmerný odpočet od vlastnej daňovej po-
vinnosti, ak uplynulo pä� rokov od konca zdaňovacie-
ho obdobia, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

(2) Nadmerný odpočet uplatnený v príslušnom zda-
ňovacom období daňový úrad vráti do 30 dní od poda-
nia daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, ak
a) platite¾ v príslušnom zdaňovacom období uskutoč-

nil vývoz tovaru (§ 37), vývoz služieb (§ 38) a medzi-
národnú prepravu (§ 39), ktoré predstavujú najme-
nej 30 % zo všetkých uskutočnených zdanite¾ných
plnení v cenách bez dane v príslušnom zdaňova-
com období,

b) u platite¾a v príslušnom zdaňovacom období súčet
súm dane na výstupe za zdanite¾né plnenia podlie-
hajúce sadzbe dane 10 % presiahne 50 % celkového
súčtu súm dane na výstupe a súčasne v každom
z predchádzajúcich po sebe idúcich piatich zdaňo-
vacích obdobiach súčet súm dane na výstupe za
zdanite¾né plnenia podliehajúce sadzbe dane 10 %
presiahol 50 % celkového súčtu súm dane na vý-
stupe,

c) platite¾ v príslušnom zdaňovacom období odpočíta-
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va daň, ktorá je súčas�ou kúpnej ceny hmotného
investičného majetku10) a ktorá je vyššia ako
100 000 Sk a súčasne táto daň predstavuje viac
ako 50 % celkovej dane na výstupe za príslušné
zdaňovacie obdobie.

(3) Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného
odpočtu pod¾a odseku 2 začne kontrolu na zistenie
oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu alebo
ak platite¾ neumožní vykonanie kontroly v lehote na
vrátenie nadmerného odpočtu pod¾a odseku 2, vráti
daňový úrad nadmerný odpočet zistený kontrolou v le-
hote desiatich dní od skončenia kontroly.“. 

25. V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„O prijatých zdanite¾ných plneniach a o dovoze tovaru
vedie platite¾ záznamy v členení na plnenia s možnos-
�ou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane
a na plnenia, pri ktorých je povinný použi� koeficient
pod¾a § 21.“. 

26. V § 26 sa vypúš�a písmeno i).

27. V § 27 odsek 1 znie:
„(1) Univerzálne poštové služby32) poskytované poš-

tovým podnikom, v ktorom majetková účas� štátu pre-
siahne 50 %, sú oslobodené od dane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) § 3 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.

28. Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 sa
vypúš�ajú.

29. V § 29 ods. 1 písm. c) sa slovo „bankou“ nahrá-
dza slovami „pod¾a osobitného predpisu35a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov.“.

30. § 36 sa vypúš�a.

31. V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri
vývoze tovaru, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom
nepriameho zástupcu,48) je daňovým dokladom písom-
né colné vyhlásenie, v ktorom je zastúpená osoba uve-
dená ako predávajúca popri odosielate¾ovi, a daňový
doklad musí by� doložený písomnou zmluvou o zastú-
pení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48) § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.“.

32. V § 37 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Dodanie tovaru organizačnej zložke platite¾a

umiestnenej v zahraničí, ako aj dodanie tovaru orga-
nizačnou zložkou, ktorá je platite¾om, svojmu podni-
ku, ktorý má sídlo v zahraničí, sa považuje za vývoz
tovaru oslobodený od dane, ak sú splnené podmienky
pod¾a odsekov 1 a 2.

(5) Dodanie tovaru, ktorý je určený na predaj alebo
poskytovanie služieb na palubách lietadiel a lodí za-
hraničných leteckých spoločností alebo zahraničných
plavebných spoločností, je oslobodené od dane. 

(6) Osoby iných štátov, ktoré požívajú výhody pod¾a
medzinárodných zmlúv,49) ktorými je Slovenská repub-

lika viazaná, majú nárok na vrátenie dane viažucej sa
na cenu prijatého zdanite¾ného plnenia; tieto osoby
majú na účely vrátenia dane postavenie daňového
subjektu. Rozsah a spôsob vrátenia dane ustanoví
ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpi-
som.“.

33. V § 37 sa vypúš�ajú odseky 7 až 11. 

34. V § 38 sa vypúš�a odsek 3. Doterajší odsek 4 sa
označuje ako odsek 3.

35. V § 39 sa vypúš�a odsek 6. Doterajšie odseky 7
a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

36. V § 39 ods. 7 sa slová „platite¾, ktorý uskutoč-
ňuje takéto zdanite¾né plnenie, má nárok na odpočet
dane“ nahrádzajú slovami „oslobodené od dane je aj
dodanie náhradných dielcov pre prevádzkovú spôsobi-
los� takéhoto lietadla“. 

37. V § 40 ods. 2 posledná veta znie: „Platitelia, ktorí
vykonávajú zdanite¾né plnenia spoločne na základe
zmluvy o združení, započítavajú do celkového obratu
obraty jednotlivých osôb a ich spoločný obrat.“.

38. V § 40 sa vypúš�a odsek 3. Doterajšie odseky 4
a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

39. V § 42 ods. 1 sa slová „daňová povinnos� alebo
nárok na odpočet dane“ nahrádzajú slovami „vlastná
daňová povinnos� alebo nadmerný odpočet“.

40. V § 42 odsek 3 znie:
„(3) V dodatočnom daňovom priznaní môže platite¾

odpočíta� daň najneskôr v lehote 12 mesiacov od kon-
ca zdaňovacieho obdobia, keï vznikol nárok na odpo-
čítanie dane, inak mu nárok na odpočítanie dane
zaniká.“. 

41. V § 43 odsek 5 znie:
„(5) V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie ob-

dobie je platite¾ povinný prizna� daň z majetku, pri
ktorého obstaraní alebo vytvorení odpočítal daň,
a z majetku, ktorý nadobudol bez dane [§ 4 ods. 3,
§ 14 ods. 2 písm. c)]. Platite¾, ktorý je účtovnou jed-
notkou, odvedie daň vo výške, ktorá sa vypočíta zo
zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku
zistenej pod¾a osobitného predpisu10) ku dňu skonče-
nia posledného zdaňovacieho obdobia a z obstaráva-
cej ceny zásob zistenej pod¾a osobitného predpisu15b)
ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
Platite¾, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri
výpočte odvodu dane postup ako platite¾, ktorý je
účtovnou jednotkou.“.

42. § 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účely odsekov 3 až 6 sa za vrátený nadmerný

odpočet považuje aj nadmerný odpočet odpočítaný od
vlastnej daňovej povinnosti pod¾a § 23 ods. 1.“.

43. V § 46a sa vypúš�a odsek 4. Doterajší odsek 5
sa označuje ako odsek 4.

44. V § 46a ods. 4 v poslednej vete sa vypúš�ajú
slová „a zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje
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za splnenie podmienky na účely odpočtu dane pod¾a
§ 20 ods. 2 písm. c)“. 

45. V § 46b odsek 5 znie:
„(5) Odpočíta� daň pri prijatom zdanite¾nom plnení

(§ 20) pre združenie môže len poverená osoba pod¾a
odseku 1, a to len ak daňový doklad znie na jej meno.“.

46. V § 46b sa vypúš�a odsek 6. Doterajší odsek 7
sa označuje ako odsek 6.

47. V § 46c ods. 1 písm. a) sa slová „nemá nárok na
odpočet dane“ nahrádzajú slovami „nemôže odpočíta�
daň“.

48. V § 46c ods. 6 sa slová  „vypočíta� pomernú čas�
odpočtu dane“ nahrádzajú slovami „použi� koeficient“.

49. § 46c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Platite¾, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu,

použije postup pod¾a odsekov 1 až 6 len pri predaji
služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria zájazd,56c) a pri
predaji kombinácie služieb cestovného ruchu zostave-
nej na základe individuálnej požiadavky,56d) ak nie sú
objednané podnikate¾om na jeho podnikate¾ské úče-
ly.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 56c a 56d znejú:
„56c) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmien-

kach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskor-
ších predpisov.

56d) § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 281/2001 Z. z.“.

50. V § 48 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Na odpočítanie dane pri dovoze tovaru sa prime-

rane vz�ahujú ustanovenia druhej časti zákona, pri-
čom platite¾ môže odpočíta� daň z dovezeného tovaru,
ak daň vyrubená pri dovoze bola zaplatená colnému
orgánu a platite¾ má daňový doklad pod¾a odseku 4.
Platite¾ môže odpočíta� daň pri dovezenom tovare
v zdaňovacom období, v ktorom sa splnila posledná
z podmienok na odpočítanie dane.

(8) Pri dovoze tovaru, ktorý platite¾ uskutočňuje
prostredníctvom nepriameho zástupcu,48) je povinný
tento zástupca vyrubenú daň preúčtova� zastúpenej
osobe bez možnosti odpočítania dane. Daňovým dokla-
dom je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje
dovoz tovaru pod¾a odseku 2 a v ktorom musí by�
uvedená zastúpená osoba popri príjemcovi. Daňový
doklad musí by� doložený príslušnou zmluvou o zastú-
pení.“. 

51. V § 48 ods. 9 písm. b) sa slová „nie je nárok na
odpočet dane“ nahrádzajú slovami „platite¾ nemôže
odpočíta� daň“.

52. V § 48 ods. 9 písm. c) sa slová „uplatnil nárok
na odpočet dane, vráti tento odpočet“ nahrádzajú slo-
vami „odpočítal daň, vráti odpočítanú daň“.

53. V § 48 ods. 10 sa slová „je oslobodený od dane“
nahrádzajú slovami „a dovoz náhradných dielcov pre
prevádzkovú spôsobilos� takéhoto lietadla sú oslobo-
dené od dane“.

54. V § 49a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Daň
sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.“.

55. Za § 55c sa vkladá § 55d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 55d

Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2003

(1) Na odpočty dane zo zdanite¾ných plnení uskutoč-
nených k 31. decembru 2001, ktoré neboli uplatnené
do konca roku 2002, sa použijú ustanovenia § 20 až
22 zákona účinného k 31. decembru 2002.

(2) Na odpočty dane zo zdanite¾ných plnení uskutoč-
nených od 1. januára 2002, ktoré neboli uplatnené do
konca roku 2002, sa vz�ahujú podmienky a postup
odpočítania dane pod¾a § 4, 20 až 22 zákona účinného
od 1. januára 2003.

(3) Platite¾, ktorý sa rozhodne predbežne používa�
v zdaňovacích obdobiach roku 2003 koeficient pod¾a
§ 21 ods. 3 písm. a), použije koeficient vypočítaný
z údajov roku 2002 pod¾a § 21 v znení platnom
k 31. decembru 2002.

(4) Úprava dane pod¾a § 21a sa vz�ahuje na investič-
ný majetok, pri ktorom platite¾ odpočítal daň po
31. decembri 2002.

(5) Na nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie
obdobia do 31. decembra 2002 sa vz�ahuje § 23 záko-
na účinného k 31. decembru 2002.

(6) Daňový úrad môže zruši� do 30. júna 2003 regis-
tráciu platite¾a, ktorého priemerný mesačný obrat za
zdanite¾né plnenia bez plnení oslobodených od dane
pod¾a § 26 za rok 2002 nedosiahol 100 000 Sk a sú-
časne súčet súm nadmerných odpočtov za zdaňovacie
obdobia roku 2002 je vyšší ako súčet súm vlastnej
daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobia roku 2002.
U platite¾ov, ktorí vykonávajú zdanite¾né plnenia spo-
ločne na základe zmluvy o združení, sa do celkového
obratu započítavajú obraty jednotlivých osôb a ich
spoločný obrat. Na zrušenie registrácie sa vz�ahujú
práva a povinnosti pod¾a § 43 ods. 4 až 6 a ods. 8.“.

56. V prílohe č. 1 sa vypúš�ajú položky
„84191900 — Slnečné absorpčné kolektory na ohrieva-

nie vody
84212190 — Domáce prístroje na úpravu vody a malé

čističky odpadových vôd pre rodinné
domy

87100000 — Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež
vybavené zbraňami, ich časti a súčasti

90268091 — Elektronické merače množstva spotrebo-
vaného tepla v domácnostiach

90268099 — Ostatné merače množstva spotrebované-
ho tepla v domácnostiach

90282000 — Vodomery na teplú a studenú vodu pre
spotrebu vody v domácnostiach

93010000 — Vojenské zbrane, iné revolvery, pištole
a zbrane čísla 9307 — len samohybná
húfnica ZUZANA 

93063010 — Do revolverov a pištolí čísla 9302 a do
samopalov čísla 9301 — len na použitie
v ozbrojených silách

93063030 — Do vojenských zbraní
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93069010 — Na vojenské účely
29.60.92 — Opravy a údržba zbraní a zbrojných sys-

témov”.

57. V prílohe č. 1 sa položky „05119950 — Embryá
hovädzieho dobytka, 05119980 — Ostatné — len kančie
spermie“ nahrádzajú položkou „05119990 — Ostatné —
len embryá hovädzieho dobytka a kančie spermie“.

58. V prílohe č. 1 sa položka „151490 — Ostatné“
nahrádza položkou „151499 — Ostatné“.

59. V prílohe č. 1 sa v položke „21069098 — Ostatné
— len nealkoholické nápoje a š¾ahačka“ slovo „a“ na-
hrádza čiarkou a na konci sa dopĺňajú slová „a syry“.

60. V prílohe č. 1 sa položka „27100074 — S obsa-
hom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti“ nahrádza
položkou „27101961 — S obsahom síry nepresahujú-
cim 1 % hmotnosti“.

61. V prílohe č. 1 sa položka „27100076 — S obsa-
hom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahu-
júcim 2 % hmotnosti“ nahrádza položkou „27101963
— S obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti, ale
nepresahujúcim 2 % hmotnosti“.

62. V prílohe č. 1 sa položky „28444011 — Ferourán
— len pre zdravotníctvo, 28444019 — Ostatné — len pre
zdravotníctvo, 28444020 — Umelé rádioaktívne izotopy
(Euratom) — len pre zdravotníctvo, 28444030 — Zlúče-
niny umelých rádioaktívnych izotopov (Euratom) — len
pre zdravotníctvo, 28444040 — Anorganické výrobky
používané ako „luminofóry“ aktivované rádioaktívny-
mi zlúčeninami — len pre zdravotníctvo, 28444090 —
Ostatné — len pre zdravotníctvo“ nahrádzajú položkou
„ex 284440 — Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny
iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30;
zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické vý-
robky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo
zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky — len pre zdravotníc-
tvo“.

63. V prílohe č. 1 sa položka „38249095 — Ostatné —
iba bioplyn“ nahrádza položkou „ex 38249099 — Ostat-
né — iba bioplyn“.

64. V prílohe č. 1 sa položky „480252 — S plošnou
hmotnos�ou do 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však vyššou
ako 150 g.m-2 — len Braille papier, 480253 — S plošnou
hmotnos�ou vyššou ako 150 g.m-2 — len Braille papier,
48026091 — V kotúčoch — len Braille papier, 48026099
— V listoch (hárkoch) — len Braille papier, 48056090 —
Ostatné — len Braille papier, 48057090 — Ostatné — len
Braille papier, 48058090 — Ostatné — len Braille pa-
pier“ nahrádzajú položkami „ex 4802 — len Braille
papier, ex 4805 — len Braille papier“.

65. V prílohe č. 1 sa položka „48235990 — Ostatné —
len Braille papier“ nahrádza položkou „ex 4823 — len
Braille papier“.

66. V prílohe č. 1 sa položka „84254290 — Ostatné —
len vaňový zdvihák na použitie pre �ažko zdravotne
postihnutých občanov“ nahrádza položkou
„ex 84289098 — Ostatné — len vaňový zdvihák na po-

užitie pre občanov s �ažkým zdravotným postihnu-
tím“.

67. V prílohe č. 1 sa položky „84701010 — Elektro-
nické kalkulačky pracujúce bez vonkajšieho zdroja
energie s hlasovým výstupom pre nevidiacich,
84701090 — Vreckové prístroje na záznam, vyvolanie
a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami s  hlaso-
vým výstupom pre nevidiacich“ nahrádzajú položkou
„ex 84701000 — Elektronické kalkulačky pracujúce
bez vonkajšieho zdroja energie a vreckové prístroje na
záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov výpočtovými
funkciami s hlasovým výstupom pre osoby so zrako-
vým postihnutím“.

68. V prílohe č. 1 sa položka „85318090 — Ostatné
len špeciálne signalizačné prístroje pre nepočujúcich
a nevidomých“ nahrádza položkami „ex 85318030 —
Prístroje s plochým panelovým displejom — len pre
osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím, ex
85318080 Ostatné — len pre osoby so sluchovým a zra-
kovým postihnutím“.

69. V prílohe č. 1 sa položka „8713 — Vozíky pre
invalidov, tiež s motorom alebo s iným mechanickým
pohonným zariadením“ nahrádza položkou „871300 —
Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež s motorom
alebo s iným mechanickým pohonným zariadením“.

70. V prílohe č. 1 sa položka „87142000 — Vozíky pre
invalidov“ nahrádza položkou „87142000 — Časti, sú-
časti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté
osoby“.

71. Za prílohu č. 2 sa dopĺňa príloha č. 3, ktorá znie:

               „Príloha č. 3
                   k zákonu Národnej rady Slovenskej
                   republiky č. 289/1995 Z. z. v znení
                   neskorších predpisov

Postup pri úprave odpočítanej dane pri
investičnom majetku 

Pri úprave dane pod¾a § 21a postupuje platite¾ pod¾a
vzorca

 DD =  
DV × (A — B)

5
 × R,

       

kde

DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prí-
pade záporného znamienka predstavuje dodatočne od-
počítate¾nú daň a v prípade kladného znamienka
predstavuje dodatočne neodpočítate¾nú daň,

DV je 
a) daň na vstupe vz�ahujúca sa na cenu obstarania

investičného majetku (§ 21a ods. 4) alebo
b) súčet súm dane na vstupe vz�ahujúcej sa na všetky

prijaté zdanite¾né plnenia, ktoré sú súčas�ou obsta-
rávacej ceny stavby (§ 21a ods. 5), alebo

c) súčet súm dane na vstupe vz�ahujúcej sa na prijaté
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stavebné práce, ktoré sú technickým zhodnotením
stavby alebo nehnute¾nosti (§ 21a ods. 6),

A je číslo, ktoré predstavuje koeficient, ktorý bol pla-
tite¾ povinný použi� pri investičnom majetku po skon-
čení kalendárneho roka, v ktorom odpočítal daň (§ 21
ods. 5); ak platite¾ odpočítal daň v plnej výške, uvedie
číslo 1 (§ 20 ods. 1); ak platite¾ neodpočítal daň, uvedie
číslo 0 (§ 20 ods. 2),

B je číslo, ktoré predstavuje koeficient vypočítaný po
skončení kalendárneho roka, v ktorom platite¾ zmenil
účel použitia investičného majetku, alebo číslo 0 alebo
číslo 1, a to pod¾a zmeny účelu použitia pod¾a § 21a
ods. 1,

R je počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do
skončenia obdobia piatich rokov od odpočítania dane
vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia
investičného majetku.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z.,
zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z.,
zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000
Z. z., zákonom č.  524/2001 Z.  z., zákonom
č. 555/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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512

Z Á K O N

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení
zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z.
a zákona č. 263/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 slovo „vojakov“ sa nahrádza slovom „prísluš-
níkov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slo-

venskej republiky.“.

3. § 2 znie:
„(1) Vojenská služba je služba, ktorú vojak vykonáva

v ozbrojených silách, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) Vojak je občan Slovenskej republiky (ïalej len
„občan“), ktorý vykonáva
a) základnú službu3) (ïalej len „vojak základnej služ-

by“),
b) náhradnú službu4) (ïalej len „vojak náhradnej služ-

by“),
c) zdokona¾ovaciu službu5) (ïalej len „vojak zdokona-

¾ovacej služby“),
d) mimoriadnu službu6) (ïalej len „vojak mimoriadnej

služby“),
e) prípravnú službu (ïalej len „vojak prípravnej služ-

by“),
f) profesionálnu službu (ïalej len „profesionálny vo-

jak“).

(3) Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem „vo-
jak“, rozumie sa tým vojak pod¾a odseku 2, ak zo
zákona nevyplýva, že sa tým rozumie výlučne vojenská
hodnos� vojak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4, 5 a 6 znejú:
„3) § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povin-

nosti.
 4) § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 320/2002 Z. z.
 5) § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 320/2002 Z. z.
 6) § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 320/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúš�ajú.

4. V § 3 ods. 2 sa za slovo „aj“ vkladajú slová „pred-
stavený alebo“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

§ 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 6. V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Služobný orgán je

a) prezident Slovenskej republiky,9)

b)
minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len „mi-
nister“) alebo nadriadený vojak v rozsahu vymedze-
nom prezidentom Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Čl. 102 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.“.

 7. V § 7 ods. 1 sa slová „pracovnom pomere“ nahrá-
dzajú slovami „pracovnoprávnom vz�ahu“.

 8. V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová:
„a na výkon funkcie, do ktorej má by� ustanovený,“.

 9. Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 3 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.“.

10. V § 13 ods. 2 sa slová „služobný orgán, ak oso-
bitný predpis neustanovuje inak.30)“ nahrádzajú slova-
mi „alebo vymenúva a z funkcie odvoláva služobný
orgán.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúš�a.

11. V § 13 ods. 4 sa vypúš�ajú slová „minister alebo
ním splnomocnený“.

12. V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na výkon

zastávanej funkcie,“.

13. V § 14 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „alebo
zmena podstatnej náležitosti plánovanej na funkciu,
do ktorej je profesionálny vojak ustanovený“.

14. V § 14 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
„(6) Za podstatnú náležitos� plánovanú na funkciu,

do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, sa na
účely odseku 5 považuje funkčný plat, kvalifikačné
predpoklady, vzdelanie, vojenská hodnos� alebo prí-
platok za riadenie.“.

15. V § 15 ods. 2 sa vypúš�ajú slová „pri jeho usta-
novení do nižšej funkcie pod¾a § 14 ods. 2 písm. a)“.

16. V § 15 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až
5, ktoré znejú:

„(3) Do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnos-
�ou môže by�, po splnení podmienok uvedených v § 20
ods. 2, ustanovený profesionálny vojak, ktorý
a) je v poddôstojníckej hodnosti a splnil podmienky
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na vymenovanie do prvej práporčíckej vojenskej
hodnosti uvedené v § 100 písm. a) alebo

b) dosiahol vojenskú hodnos� plánovanú na funkciu,
do ktorej má by� ustanovený, alebo

c) splnil dobu výsluhy na povýšenie do vojenskej hod-
nosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej má
by� ustanovený,

ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Do funkcie s plánovanou hodnos�ou major, pod-
plukovník a plukovník môže by�, po splnení podmie-
nok uvedených v § 20 ods. 3, ustanovený profesionál-
ny vojak, ktorý
a) dosiahol vojenskú hodnos� plánovanú na funkciu,

do ktorej má by� ustanovený, alebo
b) splnil dobu výsluhy na povýšenie do vojenskej hod-

nosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej má
by� ustanovený,

ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Do funkcie s plánovanou generálskou hodnos�ou
môže by�, po splnení podmienok uvedených v § 20
ods. 3, ustanovený profesionálny vojak v generálskej
hodnosti alebo profesionálny vojak, ktorý je vo vojen-
skej hodnosti plukovníka najmenej jeden rok.“.

Odseky 3 a 4 sa vypúš�ajú.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

17. V § 16 ods. 2 písm. a) sa slová „jeden rok“ na-
hrádzajú slovami „osem mesiacov“.

18. V § 19 ods. 2 sa vypúš�a odkaz 34 vrátane po-
známky pod čiarou.

19. V § 19 ods. 4 druhá veta znie: „Štruktúra služob-
nej kariéry sa vytvára osobitne pre funkcie s plánova-
nou hodnos�ou mužstva a poddôstojníckou hodnos-
�ou, osobitne pre funkcie s plánovanou práporčíckou
hodnos�ou a osobitne pre funkcie s plánovanou dôs-
tojníckou hodnos�ou a generálskou hodnos�ou.“.

20. § 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20

Kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné
požiadavky na výkon funkcie a na vymenovanie

a povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti

(1) Na výkon funkcie s plánovanou hodnos�ou vojak,
slobodník a desiatnik musí profesionálny vojak spĺňa�
stredné odborné vzdelanie35) a príslušné kvalifikačné
požiadavky na výkon funkcie.

(2) Na výkon funkcie s plánovanou hodnos�ou čatár,
rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmaj-
ster, podpráporčík, práporčík a nadpráporčík musí
profesionálny vojak spĺňa� úplné stredné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie35) a príslušné
kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie.

(3) Na výkon funkcie s plánovanou hodnos�ou poru-
čík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plu-
kovník, brigádny generál, generálmajor, generálporu-
čík a generál musí profesionálny vojak spĺňa�
vysokoškolské vzdelanie36) a príslušné kvalifikačné po-
žiadavky na výkon funkcie.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pre vymeno-
vanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka do vyš-
šej vojenskej hodnosti pod¾a § 100, ak tento zákon
neustanovuje inak.

(5) Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch
vzdelania na funkciu a na vymenovanie alebo povýše-
nie profesionálneho vojaka do vyššej vojenskej hod-
nosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, kto-
rý vydá ministerstvo.

(6) Kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie a na
vymenovanie alebo povýšenie profesionálneho vojaka
určí minister.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36) § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.“.

21. V § 21 ods. 1 písm. e) sa slová „jeden rok“ nahrá-
dzajú slovami „osem mesiacov“.

22. Nadpis nad § 23 znie: 

„Vyčlenenie profesionálneho vojaka
mimo ozbrojených s í l “ .

23. V § 23 ods. 1 sa za slová „mimo ozbrojených síl“
vkladajú slová „(ïalej len „vyčlenenie“)“ a slová „plne-
nie úloh inej právnickej osoby na zabezpečenie obrany
Slovenskej republiky a úloh ozbrojených síl“ sa nahrá-
dzajú slovami „koordináciu činností orgánov štátnej
správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnic-
kých osôb pri príprave na obranu Slovenskej republi-
ky.36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a) § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.“.

24. V § 23 ods. 2 sa slová „Radou obrany štátu“
nahrádzajú slovami „vládou Slovenskej republiky“.

25. Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38) § 38 ods. 1 písm. c) a e) a odsek 4 zákona č. 153/2001 Z. z.

o prokuratúre.“.

26. V § 25 ods. 1 písmeno s) znie:
„s) predsedu samosprávneho kraja, starostu obce, pri-

mátora mesta alebo starostu mestskej časti,“.

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúš�a.

28. V § 26 ods. 2 písmená f) a g) znejú:
„f) sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie

alebo o jeho prepustení zo služobného pomeru z dô-
vodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na výkon zastá-
vanej funkcie, najdlhšie však do skončenia podpor-
nej doby,33)

g) sa nerozhodlo o jeho prepustení zo služobného po-
meru z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti na
výkon profesionálnej služby, najdlhšie však do
skončenia podpornej doby,33)“.

29. V § 27 odsek 1 znie:
„(1) Zmeny v služobnom pomere profesionálneho vo-

jaka pod¾a § 16 až 18, § 21 a 22 a § 26 vykonáva ten
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služobný orgán, ktorý profesionálneho vojaka do funk-
cie ustanovil, ak ïalej nie je ustanovené inak.“.

30. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Profesionálneho vojaka z funkcie odvolá služob-
ný orgán, ktorý vykonáva zmeny v služobnom pomere
profesionálneho vojaka pod¾a § 13 až 15, § 23 až 26,
§ 32, § 131 alebo § 187a.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

31. V § 27 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádza-
jú slovami „odsekov 1 až 3“.

32. Nadpis nad § 29 znie:

„Služobné hodnotenie
a pr iebežné hodnotenie“ .

33. V § 29 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Služobné hodnotenie je základným podkladom

na rozhodovanie služobného orgánu o priebehu slu-
žobného pomeru profesionálneho vojaka a na plánova-
nie personálneho rozvoja, ïalšieho vzdelávania, vyme-
núvania a povyšovania do vyššej vojenskej hodnosti
a postupu profesionálneho vojaka v služobnej kariére
pre
a) hodnosti mužstva a poddôstojnícke hodnosti,
b) práporčícke hodnosti,
c) dôstojnícke hodnosti a generálske hodnosti.

(2) Služobné hodnotenie na profesionálneho vojaka
je povinný vypracova� jedenkrát za rok jeho najbližší
nadriadený vojak, ktorý pri jeho vypracúvaní vychádza
z priebežného hodnotenia vypracovaného v období
medzi jednotlivými služobnými hodnoteniami. Služob-
né hodnotenie sa vypracúva vždy vtedy, ak ide o dôvo-
dy uvedené v § 14 ods. 1 písm. b) a § 32 ods. 1
písm. h).

(3) Nadriadený vojak oboznámi profesionálneho vo-
jaka so služobným hodnotením pri hodnotiacom poho-
vore s možnos�ou predklada� svoje návrhy a pripo-
mienky na jeho doplnenie.“.

34. V § 31a sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o priebežnom hodnotení ustanoví

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minis-
terstvo.“.

35. V § 32 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) je zdravotne nespôsobilý na výkon profesionálnej

služby,
b) je zdravotne nespôsobilý na výkon zastávanej funk-

cie a nie je preňho iné vhodné zaradenie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúš�a.

36. V § 67 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) sídlo a názov vojenskej školy, vzdelávacieho a vý-

cvikového zariadenia,“.

37. V § 67 ods. 2 písm. e) sa slovo „materiálne“ na-
hrádza slovom „naturálne“.

38. V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „vojenskej stred-

nej školy alebo vojenskej vysokej školy“ nahrádzajú
slovami „vojenskej školy, vzdelávacieho a výcvikového
zariadenia,“.

39. V § 68 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) je zdravotne nespôsobilý na výkon prípravnej služ-

by.“.

40. V § 71a ods. 1 sa slovo „materiálne“ nahrádza
slovom „naturálne“.

41. V § 71a ods. 1 písm. b) sa slová „prípravnú služ-
bu“ nahrádzajú slovom „štúdium“.

42. V § 71a ods. 6 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Ak profesionálny vojak opätovne plní záväzok na pro-
fesionálnu službu, náhrada nákladov sa nevymáha; ak
opätovný služobný pomer bude trva� kratšiu dobu ako
doba záväzku, vymáhanie náhrady nákladov po skon-
čení opätovného služobného pomeru bude pokračova�
pod¾a tohto zákona.“.

43. V § 75 ods. 5 sa slová „sa ustanoví v Základnom
poriadku ozbrojených síl, ktorý vydá“ nahrádzajú slo-
vom „vymedzí“.

44. Nadpis pod § 78 znie:

„Disciplinárny priestupok a priestupok“.

45. V § 78 odsek 2 znie:
„(2) Priestupok je konanie vojaka označené za prie-

stupok pod¾a osobitných predpisov.57)“.

46. § 79 vrátane nadpisu znie:

„§ 79

Disciplinárne tresty

Vojakovi možno za disciplinárny priestupok uloži�
disciplinárne tresty pod¾a tohto zákona.“.

47. § 80 a 81 znejú:

„§ 80

(1) Mužstvu základnej služby, mužstvu náhradnej
služby a mužstvu zdokona¾ovacej služby možno uloži�
tieto disciplinárne tresty:
a) napomenutie,
b) prísne napomenutie,
c) zákaz vychádzok v trvaní najviac 14 dní,
d) umiestnenie do oddelenia výkonu disciplinárnych

trestov v trvaní najviac 21 dní,
e) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

(2) Poddôstojníkovi základnej služby, poddôstojní-
kovi náhradnej služby a poddôstojníkovi zdokona¾ova-
cej služby možno uloži� tieto disciplinárne tresty:
a) napomenutie,
b) prísne napomenutie,
c) zákaz vychádzok v trvaní najviac 7 dní,
d) umiestnenie do oddelenia výkonu disciplinárnych

trestov v trvaní najviac 14 dní,
e) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.
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(3) Mužstvu prípravnej služby možno udeli� tieto
disciplinárne tresty:
a) napomenutie,
b) prísne napomenutie,
c) zákaz vychádzok v trvaní najviac sedem dní,
d) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

(4) Poddôstojníkovi prípravnej služby možno udeli�
tieto disciplinárne tresty:
a) napomenutie,
b) prísne napomenutie,
c) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

(5) Práporčíkovi zdokona¾ovacej služby a dôstojní-
kovi zdokona¾ovacej služby možno udeli� tieto discip-
linárne tresty:
a) napomenutie,
b) prísne napomenutie,
c) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

§ 81

Profesionálnemu vojakovi možno uloži� tieto discip-
linárne tresty:
a) napomenutie
b) prísne napomenutie,
c) zníženie služobného príjmu až o 15 % najviac na 3

mesiace,
d) zníženie vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden

rok.“

48. § 82 znie:

„§ 82

(1) Disciplinárny trest zníženia vojenskej hodnosti
o jeden stupeň nemožno uloži� vojakovi v hodnosti
vojak, čatár, podpráporčík, poručík a brigádny gene-
rál.

(2) Disciplinárny trest uložený pod¾a § 81 písm. d)
nezakladá dôvod na odvolanie a ustanovenie profesio-
nálneho vojaka do inej funkcie.“.

49. Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 82a

Ukladanie sankcií a ochranných opatrení

(1) Za priestupok môže služobný orgán vojakovi ulo-
ži� sankcie a ochranné opatrenia.57)

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na ukladanie
sankcií a ochranných opatrení sa vz�ahujú osobitné
predpisy.57)“.

50. V § 83 sa vypúš�a odsek 9.

51. V § 91 ods. 5 sa vypúš�a slovo „profesionálny“.

52. V § 92 ods. 2 sa vypúš�a slovo „profesionálne-
mu“.

53. V § 94 odsek 1 znie:
„(1) Právoplatné disciplinárne rozhodnutie o uložení

disciplinárneho trestu umiestnenia do oddelenia výko-

nu disciplinárnych trestov a o znížení služobného príj-
mu až o 15 % najviac na 3 mesiace a znížení vojenskej
hodnosti o jeden stupeň na jeden rok je preskúmate¾-
né súdom.“.

54. V § 94 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty, záka-
ze činnosti alebo prepadnutí veci a o zhabaní veci je
preskúmate¾né súdom.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3
a 4.

55. § 95 znie:

„§ 95

(1) Nadriadený vojak alebo služobný orgán môže po
uplynutí troch mesiacov od vykonania disciplinárneho
trestu disciplinárny trest zahladi�.

(2) Ak sa tak u profesionálneho vojaka nerozhodne
do jedného roka od vykonania disciplinárneho trestu,
má sa za to, že disciplinárny trest je zahladený.

(3) Ak sa tak nestane u vojaka základnej služby,
náhradnej služby alebo vojaka zdokona¾ovacej služby
do skončenia tejto služby, má sa za to, že disciplinárny
trest je zahladený dňom skončenia tejto služby.

(4) Ak sa tak nestane u vojaka prípravnej služby do
skončenia tejto služby pod¾a § 68 ods. 1 písm. a) až f)
a ods. 2, má sa za to, že disciplinárny trest je zahlade-
ný dňom skončenia tejto služby.“.

56. V § 96 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) Za službu v mierových pozorovate¾ských misiách,“.

57. V § 96 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové
písmeno d), ktoré znie:
„d) Za humanitárnu pomoc,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písme-
ná e) a f).

58. V § 96 ods. 4 sa slová „misiách Armády Sloven-
skej republiky“ nahrádzajú slovami „pozorovate¾ských
misiách, vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc“
a vypúš�ajú sa slová „minister alebo ním splnomocne-
ný“.

59. V § 97 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Pre vojakov sa ustanovujú tieto vojenské hod-
nosti:
a) hodnosti mužstva — vojak, slobodník, desiatnik,
b) poddôstojnícke hodnosti — čatár, rotný, rotmajster,

nadrotmajster, štábny nadrotmajster,
c) práporčícke hodnosti — podpráporčík, práporčík,

nadpráporčík,
d) dôstojnícke hodnosti — poručík, nadporučík, kapi-

tán, major, podplukovník, plukovník,
e) generálske hodnosti — brigádny generál, generálma-

jor, generálporučík, generál.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3
až 5.
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60. V § 97 odsek 5 znie:
„(5) Vojak, ktorý nie je nadriadený pod¾a funkcie, je

nadriadený pod¾a vojenskej hodnosti takto:
a) generál a generálporučík dôstojníkom, práporčí-

kom, poddôstojníkom a mužstvu,
b) generálmajor, brigádny generál kapitánom, nadpo-

ručíkom, poručíkom, práporčíkom, poddôstojní-
kom a mužstvu,

c) plukovník, podplukovník a major práporčíkom,
poddôstojníkom a mužstvu,

d) kapitán, nadporučík a poručík poddôstojníkom
a mužstvu,

e) práporčík poddôstojníkom a mužstvu v rámci toho
istého vojenského útvaru,

f) poddôstojník mužstvu v rámci tej istej vojenskej
jednotky.“.

61. § 98 znie:
„(1) Pre vojenské hodnosti sa ustanovujú tieto veko-

vé hranice:
a) vojak, slobodník a desiatnik 30 rokov,
b) čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster 35 rokov,
c) štábny nadrotmajster 37 rokov,
d) podpráporčík 39 rokov,
e) práporčík 43 rokov,
f) nadpráporčík 48 rokov,
g) poručík a nadporučík 35 rokov,
h) kapitán 38 rokov,
i) major 42 rokov,
j) podplukovník 46 rokov,

k) plukovník 50 rokov,
l) brigádny generál, generálmajor, generálporučík

a generál 55 rokov.

(2) Vekové hranice v dosiahnutých vojenských hod-
nostiach sa nevz�ahujú na profesionálneho vojaka
v dočasnom služobnom pomere a na profesionálneho
vojaka v stálom služobnom pomere, ak plní záväzok na
profesionálnu službu pod¾a § 67 ods. 2 písm. d) alebo
pod¾a § 141 ods. 2 písm. d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúš�a.

62. V § 99 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Do prvej práporčíckej hodnosti, dôstojníckej

hodnosti a generálskej hodnosti je vojak vymenúvaný;
do ostatných vojenských hodností je vojak povyšova-
ný.

(2) Vojaka do vojenských hodností vymenúva a po-
vyšuje služobný orgán.“.

63. Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a) § 22 ods. 2 zákona č. 320/2002 Z. z.“.

64. V § 100 písm. b) sa za slová „na výkon funkcie“
vkladajú slová „a na vymenovanie alebo na povýšenie
do vyššej vojenskej hodnosti“.

65. § 101 znie:

„§ 101

(1) Pre profesionálnu službu sa na vojenské hodnosti
ustanovuje, ak tento zákon neustanovuje inak, doba
výsluhy vo vojenskej hodnosti:

a) čatár jeden rok,
b) rotný tri roky,
c) rotmajster tri roky,
d) nadrotmajster tri roky,
e) podpráporčík štyri roky,
f) práporčík pä� rokov,
g) poručík dva roky,
h) nadporučík tri roky,
i) kapitán štyri roky,
j) major pä� rokov,

k) podplukovník pä� rokov.

(2) Pre profesionálnu službu sa na vojenskú hodnos�
vojak ustanovuje doba výsluhy vo vojenskej hodnosti
dva mesiace; na vojenskú hodnos� slobodník sa usta-
novuje doba výsluhy vo vojenskej hodnosti tri mesia-
ce.“.

66. V § 102 odsek 1 znie:
„(1) Pre vojenské hodnosti desiatnik, štábny nadrot-

majster, nadpráporčík, plukovník a generálske hod-
nosti sa doba výsluhy vo vojenskej hodnosti neustano-
vuje.“.

67. V § 103 ods. 2 písm. a) sa vypúš�a odkaz 62a
vrátane poznámky pod čiarou.

68. V § 103 ods. 2 sa vypúš�a písmeno c).

69. V § 104 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú
slová „pod¾a § 103 ods. 2“.

Odseky 2 a 3 sa vypúš�ajú a zrušuje sa označenie
odseku 1.

70. V § 105 ods. 1 sa slová „vojenskej hodnosti ge-
nerál“ nahrádzajú slovami „generálskych hodností“.

71. V § 105 ods. 2 sa vypúš�ajú písmená b) až d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená
b) a c).

72. V § 106 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o označení vojenských hodností

ustanoví vnútorným predpisom minister.“.

73. Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63) Zákon č. 321/2002 Z. z.“.

74. V § 107 ods. 3 sa úvodná veta „Minister alebo
ním splnomocnený služobný orgán môže povoli� vý-
nimku z povinnosti nosi� vojenskú rovnošatu a pred-
písané výstrojné súčiastky počas výkonu vojenskej
služby vojakovi, ktorý“ nahrádza slovami „Služobný
orgán môže povoli� výnimku z povinnosti nosi� vojen-
skú rovnošatu a predpísané výstrojné súčiastky počas
výkonu vojenskej služby profesionálnej vojačke počas
tehotenstva a vojakovi, ktorý“.

75. V § 107 ods. 3 sa vypúš�a písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písme-
ná b) a c).

76. V § 107 ods. 4 sa vypúš�ajú slová „alebo ním
splnomocnený služobný orgán“.

77. V § 107 odsek 7 znie:
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„(7) Podrobnosti o nosení vojenskej rovnošaty pod¾a
odsekov 5 a 6 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

78. Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66) § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 320/2002 Z. z.“.

79. V § 131 ods. 1 sa vypúš�a druhá veta.

80. § 133 a 134 vrátane spoločného nadpisu znejú:

„Vysie lanie vojakov mimo územia
Slovenskej  republ iky

§ 133

(1) Vojaka možno vysla� na plnenie úloh mimo úze-
mia Slovenskej republiky.68a)

(2) Na vojaka, ktorý plní úlohy mimo územia Sloven-
skej republiky, sa vz�ahujú ustanovenia tohto zákona,
ak medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná (ïalej len „mandát“), neustanovujú inak.

(3) Vojaka vysiela mimo územia Slovenskej republiky
personálnym rozkazom služobný orgán.

(4) Doba vyslania mimo územia Slovenskej republiky
sa riadi mandátom.

§ 134

Vojak má za čas plnenia úloh mimo územia Sloven-
skej republiky nárok na udelenie dovolenky, ak mu
táto vyplýva z mandátu. Nárok na riadnu dovolenku
pod¾a § 114 a 116 zostáva nedotknutý.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a) § 4 ods. 3 a § 12 zákona č. 321/2002 Z. z.“.

81. V § 139 ods. 1 sa vypúš�ajú písmená b) a i).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená
b) až g).

82. V § 139 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Profesionálny vojak v stálom služobnom pomere

má právo na pridelenie služobného bytu v mieste pra-
videlného výkonu zamestnania alebo v mieste, ktoré je
od takého miesta vzdialené najviac 30 km a z ktorého
sa možno dopravi� do miesta pravidelného výkonu
zamestnania a spä� jedným dopravným prostriedkom
dopravcu, ktorý prevádzkuje verejnú pravidelnú auto-
busovú dopravu,70aa) alebo dráhovým vozidlom doprav-
cu, ktorý prevádzkuje verejnú osobnú dopravu na
dráhe,70b) v čase najviac do jednej hodiny, a to v jed-
nom smere bez prestupovania s výnimkou verejnej
pravidelnej dopravy na území obce (ïalej len „blízke
okolie“).

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevz�ahuje na profesio-
nálneho vojaka v stálom služobnom pomere, ktorý je
nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo
spoluvlastníkom iného bytu, rodinného domu alebo
bytového domu v mieste pravidelného výkonu zamest-
nania alebo v jeho blízkom okolí.“.

83. § 139 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Ak služobný orgán má možnos� prideli� služobný

byt profesionálnemu vojakovi, rozhodne na základe
jeho žiadosti o pridelení služobného bytu po posúdení
naliehavosti jeho bytovej situácie a v súlade s potreba-
mi ozbrojených síl.

(5) Služobný orgán vypracúva poradie žiadate¾ov
o služobný byt pod¾a týchto h¾adísk:
a) služobné zaradenie profesionálneho vojaka,
b) bytové podmienky profesionálneho vojaka a jeho

rodiny,
c) sociálne podmienky profesionálneho vojaka a jeho

rodiny,
d) doba odlúčenosti profesionálneho vojaka od rodiny,
e) predpokladaná doba trvania služobného pomeru,
f) zdravotný stav rodiny profesionálneho vojaka,

pričom toto poradie vyhlasuje v písomnom vojenskom
rozkaze.

(6) Právo na pridelenie služobného bytu pod¾a odse-
ku 2 má v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú
manželmi a ktorí majú rovnaké miesto pravidelného
výkonu zamestnania, len jeden z nich.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70b znejú:
„70aa)§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších pred-
pisov.

 70b) § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996
Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.“.

84. Za § 139 sa vkladajú § 139a až § 139g, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

„§ 139a

Základné ustanovenia o naturálnych náležitostiach

(1) Naturálne náležitosti sú:
a) proviantné náležitosti,
b) výstrojné náležitosti,
c) prepravné náležitosti,
d) ubytovanie.

(2) Nárok na naturálne náležitosti vzniká vojakovi
dňom nástupu na výkon základnej služby, náhradnej
služby, zdokona¾ovacej služby, mimoriadnej služby
alebo dňom prijatia do prípravnej služby; u žiaka vo-
jenskej školy dňom nástupu na štúdium. Profesionál-
nemu vojakovi vzniká nárok na naturálne náležitosti
dňom vzniku služobného pomeru.

(3) Nárok na naturálne náležitosti zaniká dňom
skončenia výkonu základnej služby, náhradnej služby,
zdokona¾ovacej služby, mimoriadnej služby alebo prí-
pravnej služby; u žiaka vojenskej školy dňom ukonče-
nia štúdia na vojenskej škole. Profesionálnemu voja-
kovi nárok na naturálne náležitosti zaniká dňom
skončenia služobného pomeru.

§ 139b

Proviantné náležitosti

(1) Proviantné náležitosti sú:
a) naturálne stravovanie poskytované vojakovi zá-

kladnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi
zdokona¾ovacej služby, vojakovi mimoriadnej služ-
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by, vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej
školy,

b) bezplatné stravovanie poskytované profesionálne-
mu vojakovi pri výkone služby, ktorá trvá nepretr-
žite 24 hodín, alebo pri výcviku, zabezpečovaní
letovej akcie, zabezpečovaní kontroly preberajúcich
letov lietadiel, výkone služby v pohotovostnom sys-
téme protivzdušnej obrany štátu, výkone špeciálne-
ho prieskumu, výkone čestnej stráže v strážnej
zmene, ktorý trvá nepretržite 12 hodín, pri preven-
tívnej rehabilitácii a pri výkone vrcholového športu,

c) materiálové prostriedky poskytované vojakovi zá-
kladnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi
mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej služby
a žiakovi vojenskej školy.

(2) Naturálnym stravovaním pod¾a odseku 1 písm. a)
sa rozumie bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu
dennej sadzby stravného. Bezplatným stravovaním
pod¾a odseku 1 písm. b) sa rozumie prechodné zabez-
pečenie výživy profesionálneho vojaka v rozsahu den-
nej sadzby stravného alebo jej časti. Materiálové pros-
triedky pod¾a odseku 1 písm. c) sú jedáci príbor,
vrecúško na príbor a univerzálny otvárač konzerv.

(3) Naturálne stravovanie a bezplatné stravovanie sa
zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v roz-
sahu sadzby stravného k stravným dávkam a prídav-
kom potravín. Stravné dávky vyjadrujú obsah prie-
merných energetických a výživových hodnôt stravy na
osobu a deň. Prídavky potravín predstavujú dočasné
alebo trvalé zvýšenie poskytovaných stravných dávok.

(4) Ak nemožno poskytnú� naturálne stravovanie
alebo bezplatné stravovanie, vzniká vojakovi základnej
služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokona-
¾ovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi
prípravnej služby, profesionálnemu vojakovi alebo žia-
kovi vojenskej školy nárok na peňažnú náhradu v roz-
sahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej strav-
nej dávky, prípadne prídavku potravín. Peňažná
náhrada sa nevz�ahuje na profesionálneho vojaka vy-
slaného na preventívnu rehabilitáciu. Ak vojakovi zá-
kladnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi
zdokona¾ovacej služby, vojakovi mimoriadnej služby,
vojakovi prípravnej služby alebo žiakovi vojenskej ško-
ly, ktorí majú nárok na naturálne stravovanie počas
služobnej cesty, nemožno zabezpeči� stravovanie vo
vojenských stravovacích zariadeniach, patrí k posky-
tovanej peňažnej náhrade príplatok na úhradu zvýše-
ných nákladov vzniknutých v súvislosti so zabezpeče-
ním stravy v iných stravovacích zariadeniach.

§ 139c

Výstrojné náležitosti

(1) Výstrojné náležitosti sú:
a) vojenská rovnošata vrátane predpísaných vojen-

ských výstrojných súčiastok a služby bezplatne
poskytované vojakovi základnej služby, vojakovi
náhradnej služby, vojakovi zdokona¾ovacej služby,
vojakovi mimoriadnej služby, vojakovi prípravnej
služby a profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie
výkonu vojenskej služby,

b) rovnošata vrátane predpísaných výstrojných sú-

čiastok a služby bezplatne poskytované žiakovi vo-
jenskej školy na zabezpečenie štúdia a výcviku.

(2) Službami sa rozumie najmä pranie, chemické
čistenie, oprava, úprava a údržba vojenskej rovnošaty
a vojenských výstrojných súčiastok vojaka základnej
služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokona¾ova-
cej služby, vojaka mimoriadnej služby, vojaka príprav-
nej služby a rovnošaty a výstrojných súčiastok žiaka
vojenskej školy, ako aj služby súvisiace so zabezpeče-
ním ich osobnej hygieny.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa vz�ahuje aj na vojenskú
rovnošatu a vojenské výstrojné súčiastky profesionál-
neho vojaka, ktoré sú používané pri výcviku a bojovej
pohotovosti.

(4) Vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej
služby, vojakovi zdokona¾ovacej služby, vojakovi mi-
moriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a profe-
sionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu vojen-
skej služby a žiakovi vojenskej školy na zabezpečenie
štúdia a výcviku možno poskytnú� peňažnú náhradu
výstrojných náležitostí až do výšky 100 % peňažnej
hodnoty výstrojných náležitostí pod¾a odseku 1.

§ 139d

Prepravné náležitosti

(1) Prepravnými náležitos�ami sa rozumie bezplatné
poskytovanie prepravy:
a) vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služ-

by, vojakovi zdokona¾ovacej služby, vojakovi mimo-
riadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi
vojenskej školy do zdravotníckeho zariadenia
a spä� a na domáce liečenie a spä�,

b) vojakovi základnej služby jedenkrát počas výkonu
základnej služby na riadnu dovolenku a spä�,

c) vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služ-
by a vojakovi zdokona¾ovacej služby na mimoriad-
nu dovolenku a spä�,

d) profesionálnemu vojakovi vyslanému služobným
orgánom na preventívnu rehabilitáciu a spä� a na
vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zaria-
denia a spä�,

e) profesionálnemu vojakovi pri prijatí do služobného
pomeru alebo pri premiestnení v súlade s potreba-
mi ozbrojených síl do iného miesta, ako je miesto
jeho pravidelného výkonu zamestnania, na pres�a-
hovanie bytového zariadenia a príslušníkom jeho
domácnosti, ak sa s�ahujú spolu s ním.

(2) Preprava vojaka pod¾a odseku 1 sa uskutočňuje:
a) dopravným prostriedkom ozbrojených síl,
b) dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej do-

pravy na úver alebo poskytnutím peňažnej náhrady
preukázaného cestovného,

c) cestným motorovým vozidlom s poskytnutím pe-
ňažnej náhrady.

(3) O spôsobe prepravy vojaka pod¾a odseku 2 roz-
hoduje služobný orgán, ktorý je povinný prihliada� na
hospodárnos�.

(4) Ak nemožno poskytnú� prepravu pod¾a odseku 2
písm. a), vojak má nárok na peňažnú náhradu pre-
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ukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy
alebo nárok na náhradu za použitie cestného motoro-
vého vozidla.

(5) Ak pri skončení služobného pomeru pod¾a § 32
ods. 1 písm. a) až d) profesionálny vojak odovzdal slu-
žobný byt, poskytne sa mu bezplatná preprava pri
ceste do zvoleného miesta trvalého pobytu na území
Slovenskej republiky vrátane prepravy príslušníkov
jeho domácnosti a prepravy bytového zariadenia.

§ 139e

Podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí,
výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovno-
šaty a vojenských výstrojných súčiastok ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minister-
stvo.

§ 139f

Ubytovanie

(1) Vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej
služby, vojakovi zdokona¾ovacej služby, vojakovi mi-
moriadnej služby, vojakovi prípravnej služby a žiakovi
vojenskej školy sa poskytuje bezplatné ubytovanie.

(2) Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje bezplatné
ubytovanie v mieste pravidelného výkonu zamestna-
nia alebo v jeho blízkom okolí, ak
a) nie je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom

alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo
bytového domu v mieste pravidelného výkonu za-
mestnania alebo v jeho blízkom okolí,

b) mu nebol poskytnutý príspevok na bývanie
(§ 139g).

§ 139g

Príspevok na bývanie

(1) Profesionálny vojak v stálom služobnom pomere,
ktorý má právo na pridelenie služobného bytu, ktoré-
mu ministerstvo tento byt nepridelilo v mieste pravi-
delného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom
okolí a ktorý sa pres�ahoval do bytu získaného iným
spôsobom v mieste pravidelného výkonu zamestnania
alebo v jeho blízkom okolí, má nárok na mesačný
príspevok na bývanie. Príspevok na bývanie patrí vo
výške dvojnásobku sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu.70c)

(2) Nárok na mesačný príspevok na bývanie vo výške
dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plno-
letú fyzickú osobu70c) má aj profesionálny vojak v do-
časnom služobnom pomere, ak
a) nie je nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom

alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo
bytového domu v mieste pravidelného výkonu za-
mestnania alebo v jeho blízkom okolí,

b) jeho dočasný služobný pomer trval najmenej tri
roky a

c) pres�ahoval sa s rodinou do bytu v mieste pravidel-
ného výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom
okolí.

(3) Nárok na príspevok na bývanie pod¾a odsekov 1
a 2 má v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú
manželmi a ktorí majú rovnaké miesto pravidelného
výkonu zamestnania, len jeden z nich.

(4) Nárok na príspevok na bývanie profesionálnemu
vojakovi zaniká
a) skončením služobného pomeru,
b) pridelením služobného bytu v mieste pravidelného

výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí,
c) odmietnutím prideleného služobného bytu,
d) prenechaním bytu, na ktorý mu bol poskytnutý

príspevok na bývanie, do nájmu alebo podnájmu
inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,

e) ods�ahovaním sa rodiny z bytu v mieste pravidelné-
ho výkonu zamestnania alebo v jeho blízkom okolí,
ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnom slu-
žobnom pomere.

(5) Nárok na príspevok na bývanie nemá profesionál-
ny vojak, ktorému
a) bol pridelený byt pod¾a doterajších predpisov, tento

prešiel do vlastníctva obce70d) a jeho vlastníkom,
spoluvlastníkom alebo nájomcom je ku dňu účin-
nosti tohto zákona profesionálny vojak alebo ak
profesionálny vojak ako vlastník takýto byt previe-
dol na inú osobu,

b) bola poskytnutá bezúročná pôžička alebo štátny
príspevok na obstaranie rodinného domu alebo by-
tu pod¾a osobitného predpisu platného v čase jeho
poskytnutia.

(6) Príspevok na bývanie priznáva a vypláca služob-
ný orgán.

(7) Profesionálny vojak je povinný služobnému orgá-
nu, ktorý mu vypláca príspevok na bývanie, jedenkrát
za šes� mesiacov preukazova� trvanie podmienok ná-
roku na príspevok na bývanie.

(8) Ak sa profesionálnemu vojakovi príspevok na
bývanie jeho zavinením priznal alebo vyplácal neprá-
vom preto, že zamlčal alebo nesprávne uviedol nie-
ktorú rozhodujúcu skutočnos�, alebo si neplnil ozna-
movaciu povinnos�, je povinný služobnému orgánu,
ktorý mu vyplácal tento príspevok, neprávom prijatý
príspevok na bývanie vráti�, a to odo dňa, od ktorého
mu príspevok na bývanie nepatril. Nárok na vrátenie
príspevku na bývanie vyplateného neprávom zaniká
uplynutím jedného roku odo dňa, keï služobný orgán,
ktorý vyplácal tento príspevok, túto skutočnos� zistil,
najneskôr uplynutím lehoty troch rokov odo dňa po-
slednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70c a 70d znejú:
„70c) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime

a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v zne-
ní zákona č. 439/2000 Z. z.

 70d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.“.

85. V § 141 ods. 1 sa vypúš�a slovo „stálom“.

86. V § 146 ods. 2 sa slová „s jej súhlasom len do
služobnej pohotovosti“ nahrádzajú slovami „do služob-
nej pohotovosti len s jej súhlasom“.

87. V § 146 ods. 3 sa slová „Tehotná profesionálna
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vojačka a profesionálna“ nahrádzajú slovom „Profesio-
nálna“.

88. Za § 149 sa vkladajú § 149a až 149c, ktoré vrá-
tane nadpisu znejú:

„Pr ieskumné konanie

§ 149a

(1) Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná
spôsobilos�70e) profesionálneho vojaka na výkon profe-
sionálnej služby alebo na výkon zastávanej funkcie
z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu, ktorá má
vplyv na výkon profesionálnej služby alebo na výkon
zastávanej funkcie. Zdravotná spôsobilos� sa zis�uje
na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplni�
odborným vyšetrením.

(2) Prieskumným konaním sa posudzuje aj zdravot-
ná spôsobilos� vojaka prípravnej služby na výkon prí-
pravnej služby.

(3) Prieskumné konanie sa vykonáva na základe roz-
hodnutia služobného orgánu alebo na základe žiadosti
profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby.

(4) Prieskumné konanie v prvom stupni vykonáva
správna komisia, ktorou je lekárska komisia vojenské-
ho zdravotníckeho zariadenia (ïalej len „prieskumná
komisia“) zriadená ministrom. Prieskumná komisia
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich čle-
nov.

(5) Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prie-
skumná komisia vydá písomné rozhodnutie o
a) spôsobilosti vykonáva� vojenskú službu s výrokom

„SPÔSOBILÝ“,
b) trvalej nespôsobilosti vykonáva� vojenskú službu

s výrokom „NESPÔSOBILÝ“,
c) trvalej nespôsobilosti vykonáva� zastávanú funkciu

s výrokom „NESPÔSOBILÝ“.

§ 149b

(1) Na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu
prieskumnej komisie sa na ministerstve zriadi pä�člen-
ná ústredná vojenská lekárska komisia. Ústredná vo-
jenská lekárska komisia rozhoduje nadpolovičnou väč-
šinou hlasov svojich členov.

(2) Ústredná vojenská lekárska komisia, ktorá roz-
hoduje v druhom stupni, rozhodnutie prieskumnej ko-
misie potvrdí alebo zmení.

149c

(1) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobi-
losti profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej
služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky.

(2) Na prieskumné konanie sa vz�ahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní,70f) ak tento zákon ne-
ustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70e a 70f znejú:

„70e) § 6 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskor-
ších predpisov.

 70f) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“.

89. Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý znie:

„§ 150a

(1) Vojak zodpovedá za škodu spôsobenú na majetku
štátu.

(2) Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady
škody koná a rozhoduje služobný orgán. Na účely ná-
hrady škody pod¾a § 150 až 171 služobným orgánom
je:
a) predstavený alebo vedúci zamestnanec pod¾a § 3

ods. 2, ak bola škoda spôsobená na majetku štátu
v správe ministerstva,

b) služobný orgán pod¾a § 4 ods. 1, ak bola škoda
spôsobená na majetku štátu v správe ministerstva,
ktorý je v užívaní ozbrojených síl.

(3) Služobný orgán určený v odseku 2 po vyriešení
škody predloží spisový materiál príslušnej organizač-
nej zložke správcu majetku štátu.“.

90. V § 153 sa odkaz 71 nahrádza odkazom 70c.

91. § 172a sa vypúš�a.

92. § 175 až 178 vrátane nadpisov, odkazu 75 a po-
známky pod čiarou k odkazu 75 sa vypúš�ajú.

93. V § 181 ods. 1 sa za slová „§ 85 ods. 2“ vkladajú
slová „§ 87 ods. 4 a 8“, slová „§ 98“ sa nahrádzajú
slovami „§ 98 ods. 1“ a za slová „až 222“ sa vkladajú
slová „§ 251 ods. 1 a 2“.

94. Za § 183 sa vkladá § 183a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

„§ 183a

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti

(1) Na účely plnenia príspevku v nezamestnanosti77a)
sa profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky ná-
roku na výsluhový dôchodok,77b) posudzuje ako za-
mestnanec. Služobný orgán sa posudzuje ako zamest-
návate¾.

(2) Profesionálny vojak, ktorý splnil podmienky ná-
roku na výsluhový dôchodok77b) alebo na invalidný
výsluhový dôchodok,77c) a vojak prípravnej služby ne-
platia príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Za
profesionálneho vojaka, ktorý splnil podmienky náro-
ku na výsluhový dôchodok77b) alebo invalidný výsluho-
vý dôchodok,77c) a vojaka prípravnej služby služobný
orgán neplatí príspevok na poistenie v nezamestna-
nosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 77a až 77c znejú:
„77a) Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.

o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 77b) § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení poli-

cajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 77c) § 40 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
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95. § 187 znie:

„§ 187

(1) Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol dôstojníc-
ku hodnos�, možno s jeho písomným súhlasom, ak je
to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanovi� do
funkcie s plánovanou práporčíckou hodnos�ou.

(2) Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol prápor-
čícku hodnos�, možno s jeho písomným súhlasom, ak
je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustanovi�
do funkcie s plánovanou poddôstojníckou hodnos�ou.

(3) Profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol poddôs-
tojnícku hodnos�, možno s jeho písomným súhlasom,
ak je to v súlade s potrebami ozbrojených síl, ustano-
vi� do funkcie s plánovanou hodnos�ou mužstva.

(4) Pri ustanovení profesionálneho vojaka uvedené-
ho v odsekoch 1 až 3 do funkcie sa profesionálnemu
vojakovi dňom ustanovenia dosiahnutá vojenská hod-
nos� nahradí vojenskou hodnos�ou plánovanou na
funkciu, do ktorej má by� ustanovený.

(5) Pri ïalšom ustanovení profesionálneho vojaka
uvedeného v odsekoch 1 až 3 do funkcie s plánovacou
dôstojníckou hodnos�ou alebo práporčíckou hodnos-
�ou, alebo poddôstojníckou hodnos�ou, alebo hodnos-
�ou mužstva sa postupuje pod¾a tohto zákona. Služob-
ný orgán môže prizna� už predtým dosiahnutú
vojenskú hodnos�, ak je plánovaná na funkciu, do
ktorej je profesionálny vojak opätovne ustanovený.

(6) Ak je profesionálny vojak pod¾a odsekov 1 až 3
ustanovený do nižšej funkcie, uplatní sa § 14.

(7) Ustanovenia v odsekoch 1 až 4 sa vz�ahujú aj na
občana pri prijatí do služobného pomeru.

(8) Záväzky prevzaté profesionálnym vojakom pred
1. januárom 1998 zostávajú nedotknuté. Pri určovaní
náhrady škody alebo náhrady nákladov za nesplnenie
záväzkov prevzatých pred 1. januárom 1998 sa postu-
puje pod¾a právnych predpisov platných v čase prevza-
tia záväzku.“.

96. Za § 188b sa vkladá § 188c, ktorý znie:

„§ 188c

(1) Vojakovi, ktorý dosiahol vojenskú hodnos� pod-
poručík pod¾a doterajších predpisov, patrí od účinnos-
ti tohto zákona hodnos� poručík.

(2) Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra
pod¾a § 99 ods. 4 v súlade s potrebami ozbrojených síl
predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní
od účinnosti tohto zákona návrhy na vymenovanie
a povýšenie vojakov do generálskych hodností pod¾a
tohto zákona, ktorí dosiahli generálsku hodnos� pod¾a
doterajších predpisov.

(3) Vojakom, ktorí pod¾a odseku 2 nebudú vymeno-
vaní alebo povýšení do generálskych hodností pod¾a
tohto zákona, patrí generálska hodnos�
a) generálmajorovi vojenská hodnos� brigádny gene-

rál,
b) generálporučíkovi vojenská hodnos� generálmajor,

c) generálplukovníkovi vojenská hodnos� generálpo-
ručík,

d) armádnemu generálovi vojenská hodnos� generál.

(4) Ostatné vojenské hodnosti vojakov dosiahnuté
pod¾a doterajších predpisov platných pred účinnos�ou
tohto zákona sa považujú za vojenské hodnosti dosiah-
nuté pod¾a tohto zákona.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vz�ahujú aj na
vojakov v zálohe.“.

97. Za § 189 sa vkladá § 189a, ktorý znie:

„§ 189a

Zrušujú sa:
1. Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných po-

meroch vojakov v znení zákonného opatrenia Predsed-
níctva Národného zhromaždenia č. 165/1964 Zb., zá-
kona č. 59/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb.,
zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zá-
kona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb., zá-
kona č. 226/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 3/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nále-
zu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997
Z. z., zákona č. 370/1997 Z. z. a zákona
č. 114/1998 Z. z.

2. Zákon č. 480/1992 Zb. o hmotnom zabezpečení
vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpo-
vednosti za škodu v znení článku X zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na
deti v znení neskorších predpisov, zákona
č. 370/1997 Z. z. a zákona č. 380/1997 Z. z.

3. Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zá-
kona č. 401/2000 Z. z.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky vyhlásil úplné znenie zákona č. 370/1997 Z. z.
o vojenskej službe, ako to vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom č. 10/2000 Z. z., zákonom
č. 400/2000 Z. z., zákonom č. 263/2002 Z. z. a týmto
zákonom.

Čl. III

Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti sa
mení a dopĺňa takto:

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37

Osobná identifikačná karta

(1) Na preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným si-
lám a pre potreby vojenskej evidencie občanov, ktorí
vykonávajú povinnú vojenskú službu, sa vojakovi vy-
dáva osobná identifikačná karta. Pri služobnom styku
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je vojak povinný preukáza� svoju príslušnos� k ozbro-
jeným silám osobnou identifikačnou kartou.

(2) Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripoji�
ako prílohu k podaniu ani odovzda� nepovolanej oso-
be. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo
zneužitie osobnej identifikačnej karty je vojak, ktoré-
mu bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby
prerušený, a vojak v zálohe povinný hlási� územnej
vojenskej správe, v ktorej je vedený v evidencii; vojak
vo výkone povinnej vojenskej služby je povinný hlási�
túto skutočnos� služobnému orgánu vojenského útva-
ru, v ktorom vykonáva vojenskú službu.

(3) Odvedencovi pri nástupe na výkon povinnej vo-
jenskej služby vydá služobný orgán dva kovové identi-
fikačné štítky s retiazkou.

(4) Vzor identifikačnej karty a kovového identifikač-

ného štítku a spôsob ich nosenia a používania ustano-
ví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi-
nisterstvo.“.

Čl. IV

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slo-
venskej republiky sa mení takto:

V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) použitie služobného psa,“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002
s výnimkou § 139f ods. 2 a § 139g, ktoré nadobúdajú
účinnos� 1. januára 2003.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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