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ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 318/1992 Zb. o dani z dedièstva,
dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 318/1992 Zb.
o dani z dedièstva, dani z darovania a dani z prevodu
a prechodu nehnute¾ností v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 87/1993 Z. z., zákona
è. 133/1998 Z. z., zákona è. 256/2000 Z. z., zákona
è. 151/2001 Z. z. a zákona è. 107/2002 sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové
písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo
vydané právoplatné kolaudaèné rozhodnutie, alebo
je dokonèenou novostavbou, a stavba nebola doteraz
užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom je výstavba alebo
predaj stavieb a ktorú nadobúdate¾ ïalej prenajíma
na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,
e) nadobudnutie nehnute¾nosti na základe nájomnej
zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva
nájomcu, prièom daò z prevodu zaplatená pri prevode do vlastníctva prenajímate¾a,“.
Doterajšie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno f).
2. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Ak ide o nadobudnutie nehnute¾nosti v konkurznom konaní6e) alebo v rámci výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitných predpisov,6f) základom dane je cena,
za ktorú sa nehnute¾nos• nadobudla.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 6e a 6f znejú:
„6e) § 4 a nasl. a § 46 a nasl. zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze
6f

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.
3. Nadpis § 12 znie: „Sadzba dane z darovania
u osôb zaradených do I. skupiny“.
4. Nadpis § 13 znie: „Sadzba dane z dedièstva a dane
z darovania u osôb zaradených do II. skupiny“.
5. § 15 vrátane nadpisu znie:
„§ 15
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnute¾ností
(1) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnute¾ností u osôb zaradených do I. skupiny pri základe dane
nad Sk
0
1 000 000

je 0,5 % zo základu dane
je 1,0 % zo základu dane.

(2) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnute¾ností u osôb zaradených do II. skupiny je 2 % zo základu
dane.
(3) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnute¾ností u osôb zaradených do III. skupiny pri základe dane
nad Sk
0
1 000 000
2 000 000
7 000 000

do Sk
1 000 000
2 000 000
7 000 000

je
je
je
je

3
4
5
6

%
%
%
%

zo
zo
zo
zo

základu
základu
základu
základu

dane
dane
dane
dane.“.

Èl. II

a vyrovnaní.

) Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

do Sk
1 000 000

Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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517
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2002,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 170/2002 Z. z.
o výške poplatkov za úkony Úradu pre finanèný trh

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 54 ods. 3 zákona è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad
finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu
pre finanèný trh sa mení a dopåòa takto:

4. V prílohe v položke 4 sa za písmeno m) vkladá
nové písmeno n), ktoré znie:
„n) povinnej ponuky na prevzatie vyhlásenej
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov emitenta kótovaných akcií, že akcie vydané týmto emitentom prestanú by• kótované65a) . . . . 50 000 Sk“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 65a znie:

„65a) § 114 ods. 4, § 118 ods. 5, § 119 ods. 4 a § 170 zákona
è. 566/2001 Z. z.“.

1. V prílohe v položke 1 v písmenách t) a ze) sa
èíslica „101 000 000“ nahrádza èíslicou „100 000 001“.

Doterajšie písmená n) až v) sa oznaèujú ako písmená
o) až w).

2. V prílohe sa položka 3 dopåòa písmenom zd), ktoré
znie:
„zd) na vrátenie povolenia na vykonávanie èinnosti
pois•ovacieho makléra alebo pois•ovacieho agenta,
ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac
ako jednu pois•ovòu,54a)
1. fyzickej osobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sk
2. právnickej osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. 000 Sk“.

5. V prílohe v položke 4 písmeno q) znie:
„q) prospektu cenných papierov pod¾a objemu emisie, ktorá je predmetom verejnej ponuky cenných papierov67)
do 1 000 000 Sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000 Sk
1 000 001 Sk – 100 000 000 Sk . . . . . . . 30 000 Sk
100 000 001 Sk – 500 000 000 Sk . . . . . 120 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk . . . . . . . . . 500 000 Sk“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 54a znie:
„54a) § 13 ods. 18 zákona è. 95/2002 Z. z.“.

Èl. II

3. V prílohe v položke 4 písm. m) v prvom a druhom bode sa èíslica „101 000 000“ nahrádza èíslicou
„100 000 001“.

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 15. septembra
2002.

František Hajnoviè v. r.
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VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2002,
ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie povolenia na vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 6
ods. 8 zákona è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona è. 432/2002 Z. z. (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. a)
zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške
50 000 000 Sk.
(2) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. b)
zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peòažných a nepeòažných vkladov
vložených do základného imania budúcej správcovskej
spoloènosti jej zakladate¾mi a dokladov o pôvode ïalších
finanèných zdrojov správcovskej spoloènosti, a to:
a) pri fyzickej osobe napríklad preh¾ad o jej majetkovej a finanènej situácii, výpisy z úètov v bankách,
výpisy z úètu vedeného èlenom centrálneho depozitára, výpisy z katastra nehnute¾ností,
b) pri právnickej osobe napríklad úètovné závierky za
posledné tri kalendárne roky overené audítorom
spolu s výrokom audítora a správy o hospodárení
za posledné tri kalendárne roky schválené valným
zhromaždením.
(3) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. c)
zákona sa preukazuje predložením
a) dokladov pod¾a odseku 2 týkajúcich sa akcionárov
s kvalifikovanou úèas•ou na budúcej správcovskej
spoloènosti,
b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou úèas•ou
na budúcej správcovskej spoloènosti, zoznamu
blízkych osôb1), ktoré sú v èase podania žiadosti
o povolenie na vznik a èinnos• budúcej správcovskej spoloènosti v pracovnoprávnom vz•ahu alebo
v obdobnom pracovnom vz•ahu k správcovskej spoloènosti, zahraniènej správcovskej spoloènosti, organizaènej zložke zahraniènej správcovskej spoloènosti alebo k finanènej inštitúcii2), s uvedením
obchodného mena, právnej formy, identifikaèného
èísla a sídla takej inštitúcie a mena a priezviska
blízkych osôb,
c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou úèas1

•ou na budúcej správcovskej spoloènosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikaèného èísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu,
d) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikaèného èísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky
podielu, v ktorých má
1. fyzická osoba s kvalifikovanou úèas•ou na budúcej správcovskej spoloènosti podiel na základnom
imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu
najmenej 10 % alebo je èlenom ich štatutárnych
orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým
svojím majetkom ruèí za ich záväzky alebo
2. právnická osoba s kvalifikovanou úèas•ou na
budúcej správcovskej spoloènosti podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich
štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ruèí za ich
záväzky.
(4) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. d) a
e) zákona sa pri osobách navrhovaných za èlenov
predstavenstva, za èlenov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné
èinnosti pod¾a zákona, pri osobách zodpovedných za
výkon vnútornej kontroly a pri vedúcich zamestnancoch depozitára zabezpeèujúcich výkon funkcie depozitára preukazuje predložením
a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok pod¾a § 6 ods. 9 až 11
zákona,
b) struèného odborného životopisu,
c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné
potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
d) èestného vyhlásenia o splnení podmienok pod¾a § 6
ods. 13 písm. a) až d) zákona.
(5) Splnenie podmienok pod¾a § 6 ods. 2 písm. f) až
h) zákona sa preukazuje predložením dokladov
a) preukazujúcich preh¾adnos• skupiny s úzkymi väz-

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) § 6 ods. 17 zákona è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona è. 432/2002 Z. z.

2
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bami3), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou
úèas•ou na budúcej správcovskej spoloènosti,
s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v právnickej osobe v rámci takej skupiny, napríklad výpis z obchodného registra, výpis z registra
emitenta alebo výpis z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papiera,
b) preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny
s úzkymi väzbami3), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou úèas•ou na budúcej správcovskej spoloènosti, neprekážajú výkonu doh¾adu, napríklad
grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,
c) preukazujúcich, že výkonu doh¾adu neprekáža
právny poriadok v štáte, na ktorého území má
skupina s úzkymi väzbami úzke väzby3), napríklad
potvrdenie orgánu doh¾adu v štáte, v ktorom má
skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak nemožno
získa• takýto doklad, treba predloži• èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným podpisom.
(6) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. i)
zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov
správcovskej spoloènosti, návrhu štatútu podielového
fondu a návrhu predajného prospektu podielového
fondu.
(7) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. j)
zákona sa preukazuje predložením
a) písomného vyhlásenia zakladate¾ov, že nenastali
skutoènosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona,
b) úètovných závierok zakladate¾ov za posledné tri
kalendárne roky overených audítorom,
c) konsolidovanej úètovnej závierky zakladate¾a za posledné tri kalendárne roky, ak je zakladate¾ súèas•ou konsolidovaného celku,
d) správ o hospodárení za posledné tri kalendárne
roky schválených príslušným orgánom zakladate¾a
správcovskej spoloènosti.
(8) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. k)
zákona sa preukazuje predložením
a) opisu technického vybavenia budúcej správcovskej
spoloènosti s uvedením údajov o výpoètovej technike (hardvér, softvér), informaènom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpeènosti prenosu dát,
b) vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpeènos• systému prenosu
údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme
a spôsob jeho používania,
c) dokladov preukazujúcich vlastnícke právo alebo
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oprávnenie užíva• nehnute¾nos•, v ktorej sa budú
vykonáva• èinnosti správcovskej spoloènosti.
(9) Splnenie podmienky pod¾a § 6 ods. 2 písm. l)
zákona sa preukazuje predložením
a) návrhu organizaènej štruktúry,
b) postupu pri vybavovaní s•ažností investorov,
c) programu èinnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej èinnosti4),
d) informácie o systéme vnútornej kontroly,
e) informácie o rozsahu oprávnenia zamestnancov
správcovskej spoloènosti pri správe majetku v podielovom fonde s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách
prekraèujúcich stanovené limity,
f) pravidiel èinnosti vo vz•ahu ku klientom vrátane
vzoru tlaèív používaných v styku s klientmi,
g) informácie o postupoch zamedzujúcich využívanie
dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,
h) informácie o zabezpeèovacích postupoch pri obchodoch s investiènými nástrojmi v cudzej mene,
i) informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich
z èinnosti správcovskej spoloènosti,
j) informácie o marketingovej a reklamnej stratégii,
k) informácie o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja investièných nástrojov.
§2
(1) Pod¾a § 1 sa predkladajú originály dokladov; ak
nemožno predloži• ich originály, predkladajú sa ich
úradne osvedèené kópie.
(2) Ak sú doklady pod¾a § 1 vyhotovené v cudzom
jazyku, splnenie podmienok pod¾a § 6 ods. 2 zákona
sa preukazuje aj úradne osvedèeným prekladom týchto dokladov do slovenského jazyka.
(3) Doklady pod¾a §1 predložené Úradu pre finanèný
trh pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na
vznik a èinnos• správcovskej spoloènosti možno nahradi• písomným vyhlásením zakladate¾ov správcovskej spoloènosti o tom, že tieto doklady sú aktuálne,
úplné a pravdivé s uvedením úradne osvedèených
podpisov osôb oprávnených za nich kona• a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia Úradu pre finanèný trh.
§3
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2003.

František Hajnoviè v. r.

3

) § 8 písm. e) zákona è. 566/2001 o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

4

papieroch).

) § 6 ods. 1 zákona 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 23. augusta 2002
o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a)
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
zákona è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:

sa od bankovky po 200 Sk vzoru 1999 líši tým, že na
rube tejto bankovky v 5 mm širokom bielom okraji
v nepotlaèenej strednej èasti je v smere zhora nadol
drobným písmom vytlaèený názov tlaèiarne „FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE“.

§1
§2

(1) Dòa 16. septembra 2002 sa v druhom vydaní
vydávajú do obehu bankovky po 200 Sk vzoru 1999. 1)
(2) Druhé vydanie bankovky po 200 Sk vzoru 1999

Táto vyhláška nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.

1

) Vyhláška Národnej banky Slovenska è. 80/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu.
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520
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
è. 669 z 19. júna 2002 schválila výpoveï Dohody medzi vládou Èeskoslovenskej republiky a vládou Rumunskej
¾udovej republiky o zdravotníckej spolupráci podpísanej v Bukurešti 25. marca 1958.
Platnos• dohody sa skonèí 2. augusta 2003 na základe èlánku 7 ods. 2.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 23. augusta 2002 è. 4/2002 o pravidlách bezpeènej prevádzky bánk a poboèiek zahranièných
bánk pri poskytovaní úverov.
Týmto opatrením sa ustanovuje organizácia, riadenie a postupy bánk a poboèiek zahranièných bánk pri
poskytovaní úverov, požiadavky na vnútorné predpisy a tok informácií pri výkone tejto bankovej èinnosti.
Týmto opatrením sa zrušujú § 4, 20, 21, 23 a 24 opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 è. 3/1995
o pravidlách hodnotenia poh¾adávok a podsúvahových záväzkov bánk pod¾a rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu
zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie è. 71/1995 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. októbra 2002.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 22/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doò nazrie• vo všetkých
organizaèných zložkách Národnej banky Slovenska.

