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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2002,

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 36 ods. 1 zákona č. 95 /2002 Z. z. o pois�ovníctve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 36 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
„zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
Úradu pre finančný trh (ïalej len „úrad“) na nadobud-
nutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní
pois�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích prá-
vach v pois�ovni alebo zais�ovni tak, že sa prvýkrát
dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 %
podielu na základnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne
alebo na hlasovacích právach v pois�ovni alebo zais-
�ovni priamo alebo konaním v zhode,1) podávaná
a) fyzickou osobou obsahuje

1. meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu podni-
kate¾a, obchodné meno, dátum narodenia alebo
rodné číslo,

2. štátnu príslušnos�,
3. trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a,

miesto podnikania,
4. odborný životopis,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;

ak ide o cudzinca, dokument obdobného charak-
teru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trva-
lého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov,
v ktorých sa táto osoba v posledných piatich ro-
koch nepretržite zdržiavala viac ako šes� mesia-
cov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydá-
vajú, možno ich nahradi� čestným vyhlásením
fyzickej osoby,

6. ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, výpis z ob-
chodného registra alebo výpis zo živnostenského
registra nie starší ako tri mesiace, alebo iné opráv-
nenie, na základe ktorého podniká, a ročnú úč-
tovnú závierku za posledné tri kalendárne roky;
ak fyzická osoba podnikala menej ako tri roky
pred podaním žiadosti, predkladajú sa ročné úč-
tovné závierky len za obdobie jej podnikania; pri
zahraničnej fyzickej osobe podnikate¾ovi výpis
z registra alebo z inej evidencie, na základe ktorej
zahraničná fyzická osoba podniká, a číslo zápisu,

b) právnickou osobou obsahuje
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bo-

lo pridelené,
2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vy-

daný príslušným orgánom preukazujúci vznik
právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace, 

3. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, kto-
rých podiel na základnom imaní  alebo na hlaso-
vacích právach právnickej osoby žiadajúcej
o udelenie súhlasu tvorí viac ako 10 %, 

4. preh¾adnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väz-
bami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kva-
lifikovanou účas�ou na pois�ovni alebo zais�ovni
žiadajúca o udelenie súhlasu, výpisy z obchodné-
ho registra alebo výpisy z účtov majite¾ov zakni-
hovaných cenných papierov, alebo výpisy z regis-
tra emitenta cenných papierov a grafické
znázornenia štruktúr takejto skupiny,

5. účtovné závierky za posledné tri roky overené
audítorom; ak právnická osoba je súčas�ou kon-
solidovaného celku, aj konsolidované účtovné zá-
vierky za posledné tri roky; ak právnická osoba
vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním
žiadosti, predkladajú sa uvedené doklady len za
obdobie od jej vzniku,

6. písomné stanovisko k zámeru zahraničnej pois-
�ovne alebo zahraničnej zais�ovne3) nadobudnú�
alebo prekroči� podiel na základnom imaní pois-
�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích prá-
vach v pois�ovni alebo zais�ovni tak, že sa prvý-
krát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 %
alebo 66 % podielu na základnom imaní pois�ov-
ne alebo zais�ovne alebo na hlasovacích právach
v pois�ovni alebo zais�ovni vydané orgánom, ktorý
nad ňou vykonáva doh¾ad, ako aj písomný prís¾ub
tohto orgánu doh¾adu o včasnom písomnom in-
formovaní úradu o zmenách v solventnosti zahra-
ničnej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne
a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli ma� ne-
gatívny vplyv na schopnos� zahraničnej pois�ovne
alebo zahraničnej zais�ovne plni� svoje záväzky,
ak je žiadate¾om zahraničná pois�ovňa alebo za-
hraničná zais�ovňa. 

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2) § 3 písm. c) zákona č. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 4 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
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(2) Náležitos�ami žiadosti pod¾a odseku 1 sú aj
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, v ktorej podiel na základnom
imaní pois�ovne alebo zais�ovne alebo na hlasova-
cích právach v pois�ovni alebo zais�ovni chce fy-
zická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o ude-
lenie súhlasu pod¾a odseku 1 (ïalej len
„nadobúdate¾“) nadobudnú� alebo prekroči�, 

b) strategický zámer rozvoja pois�ovne alebo zais�ovne
pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základ-
nom imaní pois�ovne alebo zais�ovne alebo na hla-
sovacích právach v pois�ovni alebo zais�ovni vo výš-
ke najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych
zmien v predstavenstve a dozornej rade a informá-
cia o tom, či žiadate¾ rokoval so súčasnými akcio-
nármi pois�ovne alebo zais�ovne a či existuje zhoda
o ïalšom rozvoji pois�ovne alebo zais�ovne,

c) obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné
číslo, ak bolo pridelené, výška základného imania
právnických osôb, v ktorých má nadobúdate¾ podiel
na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich
štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgá-
noch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich
záväzky, a výška tohto podielu v percentuálnom vy-
jadrení a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
napríklad výpis z obchodného registra týkajúci sa
týchto právnických osôb, výpis z účtu majite¾a za-
knihovaného cenného papiera nadobúdate¾a,

d) údaje o akciách pois�ovne alebo zais�ovne, ktoré
chce nadobúdate¾ nadobudnú�, a to 
1. počet, 
2. menovitá hodnota,
3. celková hodnota,
4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percen-

tách,
e) údaje o hlasovacích právach pois�ovne alebo zais-

�ovne, ktoré chce nadobúdate¾ nadobudnú�, a to 
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v per-

centách, 
f) údaje o akciách pois�ovne alebo zais�ovne, ktorých

je nadobúdate¾ majite¾om, v čase podania žiadosti,
a to
1. počet,
2. menovitá hodnota,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percen-

tách,
g) údaje o hlasovacích právach pois�ovne alebo zais-

�ovne, ktoré má nadobúdate¾ v čase podania žiados-
ti, a to 
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v per-

centách,
h) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na zá-

kladnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne alebo na
hlasovacích právach v pois�ovni alebo zais�ovni
vrátane vyhlásenia nadobúdate¾a, že nadobúda ak-
cie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcio-
nármi pois�ovne alebo zais�ovne a že neexistuje
písomný záväzok nadobúdate¾a rokova� alebo vyko-
náva� akcionárske práva v prospech tretej osoby,

i) doklady o preh¾adnom a dôveryhodnom pôvode,
dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finanč-
ných prostriedkov, ktoré nadobúdate¾ použije na
nadobudnutie akcií, napríklad pri fyzickej osobe
preh¾ad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy
z účtov, výpis z katastra nehnute¾ností, pri práv-
nickej osobe účtovné závierky za posledné tri roky
overené audítorom; ak právnická osoba je súčas�ou
konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné
závierky za posledné tri roky; ak právnická osoba
vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním
žiadosti, predkladajú sa tieto účtovné závierky len
za obdobie od jej vzniku,

j) písomné vyhlásenie žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5
písm. a) zákona, že všetky ním uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdi-
vé.

§ 2

Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
na zníženie základného imania pois�ovne alebo zais-
�ovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu
jeho zúčtovania so stratou, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, ktorá chce zníži� svoje základné
imanie, 

b) výšku základného imania a zoznam akcionárov po-
is�ovne alebo zais�ovne vrátane ich podielov na
základnom imaní pois�ovne alebo zais�ovne vyjad-
rených v percentách ku dňu podania žiadosti
o udelenie súhlasu pod¾a tohto paragrafu a doklady
preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis
z obchodného registra alebo výpis z registra emi-
tenta cenného papiera,

c) výšku základného imania pois�ovne alebo zais�ovne
po znížení, spôsob, akým sa má vykona� zníženie
tohto základného imania, zdôvodnenie zníženia zá-
kladného imania a navrhovaný dátum jeho zníže-
nia, 

d) zápisnicu z rokovania predstavenstva pois�ovne
alebo zais�ovne, ktorého predmetom bol návrh na
rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení zá-
kladného imania pois�ovne alebo zais�ovne,

e) písomné vyhlásenie pois�ovne alebo zais�ovne, že
všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú
aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 3

(1) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vo¾bu osôb navrhovaných za členov predstavenstva
a prokuristu pois�ovne alebo zais�ovne, vedúceho po-
bočky zahraničnej pois�ovne alebo vedúceho pobočky
zahraničnej zais�ovne obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, v ktorej sa navrhujú osoby na
vo¾bu za členov predstavenstva a prokuristu pois-
�ovne alebo zais�ovne, alebo obchodné meno, sídlo
zahraničnej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne
a umiestnenie pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
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pobočky zahraničnej zais�ovne na území Slovenskej
republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci, 

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
alebo rodné číslo osôb navrhovaných za členov
predstavenstva a prokuristu pois�ovne alebo zais-
�ovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ov-
ne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zais�ovne,

c) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní
a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov
predstavenstva a prokuristu pois�ovne alebo zais-
�ovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ov-
ne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zais�ovne,

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
ak ide o cudzinca, dokument obdobného charakte-
ru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého
pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v kto-
rých sa táto osoba v posledných piatich rokoch
nepretržite zdržiavala viac ako šes� mesiacov; ak
také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno
ich nahradi� čestným vyhlásením osôb navrhova-
ných za členov predstavenstva a prokuristu pois-
�ovne alebo zais�ovne, vedúceho pobočky zahranič-
nej pois�ovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej
zais�ovne,

e) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov
predstavenstva a prokuristu pois�ovne alebo zais-
�ovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ov-
ne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zais�ovne
o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,

f) zápisnicu z rokovania príslušného orgánu pois�ov-
ne alebo zais�ovne, alebo zahraničnej   pois�ovne,
alebo zahraničnej zais�ovne, ktorej predmetom je
návrh na vo¾bu osôb navrhovaných za členov pred-
stavenstva alebo návrh na vymenovanie prokuristu
pois�ovne alebo zais�ovne, alebo na vymenova-
nie vedúceho pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
vedúceho pobočky zahraničnej zais�ovne,

g) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov
predstavenstva a prokuristu pois�ovne alebo zais-
�ovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej pois�ov-
ne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zais�ovne
a žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5 písm. c) zákona, že
všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú
aktuálne, úplné a pravdivé.   

(2) Ak žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 podáva akcionár pois�ovne alebo zais-
�ovne, táto žiados� obsahuje aj jeho meno, priezvisko,
dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

(1) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
zlúčenie pois�ovne s inou pois�ovňou, zais�ovňou ale-
bo inou právnickou osobou alebo zlúčenie zais�ovne
s inou pois�ovňou, zais�ovňou alebo inou právnickou
osobou obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, ktorá sa má zlúči�,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne, zais�ovne alebo inej právnickej osoby, s ktorou
sa má pois�ovňa alebo zais�ovňa zlúči�, 

c) zdôvodnenie zlúčenia,  
d) zápisnicu z rokovania predstavenstva pois�ovne

alebo zais�ovne o návrhu na rozhodnutie valného
zhromaždenia o zlúčení, 

e) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k zlúče-
niu,

f) harmonogram organizačných, právnych a finanč-
ných postupov, ktoré je potrebné vykona� na zlúče-
nie,

g) harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo har-
monogram vysporiadania záväzkov voči klientom,
ak sa má pois�ovňa alebo zais�ovňa zlúči� s inou
právnickou osobou ako s pois�ovňou alebo zais�ov-
ňou alebo ak sa zais�ovňa zlučuje s pois�ovňou,
ktorej nebolo udelené povolenie na vykonávanie
zais�ovacej činnosti,

h) návrh zmluvy o zlúčení, 
i) písomné vyhlásenie žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5

písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdi-
vé.

(2) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
splynutie pois�ovne s inou pois�ovňou, zais�ovňou ale-
bo inou právnickou osobou alebo splynutie zais�ovne
s inou pois�ovňou, zais�ovňou alebo inou právnickou
osobou obsahuje 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, ktorá má splynú�,
b) obchodné meno a sídlo novozaloženej obchodnej

spoločnosti, s ktorou má splynú�, jej právnu formu
a predmet podnikania, 

c) zdôvodnenie splynutia,  
d) zápisnicu z rokovania predstavenstva pois�ovne

alebo zais�ovne o návrhu na rozhodnutie  valného
zhromaždenia na splynutie, 

e) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k splynu-
tiu,

f) harmonogram organizačných, právnych a finanč-
ných postupov, ktoré je potrebné vykona� na sply-
nutie,

g) harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo har-
monogram vysporiadania záväzkov voči klientom,
ak má pois�ovňa alebo zais�ovňa splynú� s inou
právnickou osobou ako s pois�ovňou alebo zais�ov-
ňou alebo ak zais�ovňa splýva s pois�ovňou, ktorej
nebolo udelené povolenie na vykonávanie zais�ova-
cej činnosti,

h) písomné vyhlásenie žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5
písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdi-
vé.

(3) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
rozdelenie pois�ovne alebo zais�ovne obsahuje 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne alebo zais�ovne, ktorá sa má rozdeli�,
b) obchodné meno, sídlo obchodnej spoločnosti alebo

obchodných spoločností, na ktoré má prejs� základ-
né imanie pois�ovne alebo zais�ovne po rozdelení,
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a predmet
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podnikania, ak nejde o už jestvujúce pois�ovne ale-
bo zais�ovne, 

c) zdôvodnenie rozdelenia,  
d) zápisnicu z rokovania predstavenstva pois�ovne

alebo zais�ovne o návrhu na rozhodnutie valného
zhromaždenia na rozdelenie, 

e) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k rozde-
leniu,

f) harmonogram organizačných, právnych a finanč-
ných postupov, ktoré je potrebné vykona� na rozde-
lenie,

g) harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo har-
monogram vysporiadania záväzkov voči  klientom,
ak sa má pois�ovňa alebo zais�ovňa rozdeli� na inú
právnickú osobu ako pois�ovňu alebo zais�ovňu
alebo ak sa zais�ovňa rozde¾uje na pois�ovňu, ktorej
nebolo udelené povolenie na vykonávanie zais�ova-
cej činnosti,

h) návrh zmluvy o rozdelení, ak základné imanie má
prejs� na už jestvujúcu pois�ovňu, zais�ovňu alebo
inú právnickú osobu,

i) písomné vyhlásenie žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5
písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdi-
vé.

(4) Ak sa pois�ovňa alebo zais�ovňa rozde¾uje, zluču-
je alebo splýva s právnickou osobou, ktorá nie je pois-
�ovňou alebo zais�ovňou, žiados� o udelenie predchá-
dzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 obsahuje aj údaje
o tejto právnickej osobe pod¾a § 1 ods. 1 písm. b) pr-
vého až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).

§ 5

Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vrátenie povolenia na vykonávanie pois�ovacej činnosti
alebo zais�ovacej činnosti (ïalej len „povolenie“) obsa-
huje 
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-

ne, zais�ovne, zahraničnej pois�ovne alebo zahra-
ničnej zais�ovne, ktorá chce vráti� povolenie,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri me-
siace,

c) zdôvodnenie vrátenia povolenia pois�ovňou, zais-
�ovňou, zahraničnou pois�ovňou alebo zahraničnou
zais�ovňou, 

d) navrhovaný dátum vrátenia povolenia, 
e) zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu pois�ov-

ne, zais�ovne, zahraničnej pois�ovne alebo zahra-
ničnej zais�ovne o návrhu na rozhodnutie valného
zhromaždenia o vrátení povolenia,

f) písomné vyhlásenie pois�ovne, zais�ovne, zahranič-
nej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne, že všetky
ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktu-
álne, úplné a pravdivé.

§ 6

(1) Žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
predaj podniku pois�ovne alebo zais�ovne, pobočky
zahraničnej pois�ovne, alebo pobočky zahraničnej za-
is�ovne, alebo ich časti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo pois�ov-
ne alebo zais�ovne, ktorej podnik alebo ktorej čas�
podniku sa má preda�, alebo obchodné meno, sídlo
zahraničnej pois�ovne alebo zahraničnej zais�ovne,
umiestnenie pobočky zahraničnej pois�ovne alebo
pobočky zahraničnej zais�ovne na území Slovenskej
republiky, ktorá sa má preda� alebo ktorej čas� sa
má preda�,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnic-
kej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik
pois�ovne alebo zais�ovne, pobočku zahraničnej po-
is�ovne alebo pobočku zahraničnej zais�ovne, alebo
ich čas� kúpi�,

c) zdôvodnenie predaja podniku pois�ovne alebo zais-
�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo poboč-
ky zahraničnej zais�ovne, alebo ich časti,

d) harmonogram organizačných, právnych a finanč-
ných postupov, ktoré je potrebné vykona� v procese
predaja podniku pois�ovne alebo zais�ovne, poboč-
ky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahranič-
nej zais�ovne, alebo ich časti,

e) návrh obchodno-finančného plánu pois�ovne alebo
zais�ovne na prvé tri kalendárne roky po predaji
podniku pois�ovne alebo zais�ovne, alebo ich časti
alebo návrh obchodno-finančného plánu pobočky
zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahraničnej
zais�ovne na prvé tri kalendárne roky po predaji jej
časti,

f) návrh zmluvy o predaji podniku pois�ovne alebo
zais�ovne, pobočky zahraničnej pois�ovne alebo po-
bočky zahraničnej zais�ovne, alebo ich časti,

g) zmluvu o budúcej zmluve o predaji podniku pois-
�ovne alebo zais�ovne, pobočky zahraničnej pois-
�ovne alebo pobočky zahraničnej zais�ovne, alebo
ich časti,

h) zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu pois�ov-
ne alebo zais�ovne, alebo zahraničnej pois�ovne,
alebo zahraničnej zais�ovne o návrhu rozhodnutia
o predaji podniku pois�ovne alebo zais�ovne, po-
bočky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahra-
ničnej zais�ovne, alebo ich časti,

i) doklady o preh¾adnom a dôveryhodnom pôvode,
dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finanč-
ných prostriedkov použitých na vykonanie tohto
úkonu, napríklad pri fyzickej osobe preh¾ad o jej
majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, vý-
pis z katastra nehnute¾ností, pri právnickej osobe
účtovné závierky za posledné tri roky overené audí-
torom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako
tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa
tieto účtovné závierky len za obdobie od jej vzniku,

j) písomné vyhlásenie žiadate¾a pod¾a § 36 ods. 5
písm. f) zákona, že všetky ním uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdi-
vé.

(2) Pri predaji podniku pois�ovne alebo zais�ovne,
pobočky zahraničnej pois�ovne alebo pobočky zahra-
ničnej zais�ovne, alebo ich časti fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá nie je pois�ovňou alebo zais-
�ovňou, žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe
pod¾a § 1 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu alebo
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o právnickej osobe pod¾a § 1 ods. 1 písm. b) druhého
až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).

§ 7

Ak žiados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 1 až 6 podávajú osoby konajúce v zhode,1)
náležitos�ou žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne
osvedčenými podpismi osôb oprávnených kona� za
splnomocnite¾ov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi
vybraného spoločného zástupcu na svoje zastupova-
nie v konaní o ich žiadosti.

§ 8

Doklady uvedené v § 1 až 6 sa predkladajú ako
prílohy žiadosti v origináli, a ak nie je možné predloži�
ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené

kópie. Ak žiados� o udelenie súhlasu je vyhotovená
v cudzom jazyku, jej náležitos�ou je aj jej úradne
osvedčený preklad do slovenského jazyka.

§ 9

Ak žiadate¾ doklady uvedené v § 1 až 6 predložil
úradu pred podaním žiadosti o udelenie predchádza-
júceho súhlasu, môže ich nahradi� písomným vyhlá-
sením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné
a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov
osôb oprávnených kona� za žiadate¾a a zoznamu už
predložených dokladov a dátumu ich predloženia úra-
du. 

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

František Hajnovič v. r.
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172

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2001 bola v Moskve podpísaná
Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spo-
lupráci v oblasti vzdelávania na roky 2001 — 2004.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v Slovenskej akademickej informačnej agentúre — SCTS a na rektorá-
toch vysokých škôl Slovenskej republiky.
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173

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. januára 2002 bola v Bratislave podpísaná
Dohoda o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov medzi Ministerstvom hospo-
dárstva Slovenskej republiky a Juhoslovanským akreditačným orgánom JUAT Juhoslovanskej zväzovej republiky.

Dohoda nadobudla platnos� dňom podpisu, t. j. 16. januára 2002.

Do textu dohody možno nazrie� na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
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174

O Z N Á M E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce
a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostred-
kovate¾och a rozhodcoch a o ïalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky do 15. marca 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a  dodatok ku kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 — 2004 zo 14. februára 2002 uzavretá medzi Odborovým
zväzom potravinárov Slovenskej republiky 

a

Slovenským mliekarenským zväzom.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 15. februára 2002 medzi Odborovým zväzom civilných zamest-
nancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávate¾ským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 11. marca 2002 uzavretá medzi Slovenským
odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 1. februára 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretej medzi
Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým  zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
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