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Z Á K O N

zo 4. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996 Z. z.
o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní ne skor ších pred pi sov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 118/1996 Z. z. o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 154/1999 Z. z.,
zá ko na č. 397/2001 Z. z. a zá ko na č. 492/2001 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 1 sa nad slo vo „plat by“ umies tňu je od -
kaz „2b“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2b znie:
„2b) § 2 ods. 1 a 6 a § 21 ods. 1 prvá veta zá ko na č. 510/2002 Z. z.

o pla tob nom sty ku a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
§ 780 ods. 1 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
§ 709 ods. 1 a § 719a Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

2. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slo vo „ban ky“ vkla da jú
slo vá „v jej in for mač nom systéme2c) ale bo vo vkla da te -
¾o vom do kla de o vkla do vom vz�a hu“.

 Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2c znie:
„2c) § 4 ods. 1 písm. g) zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob -

ných úda jov.“.

3. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3 a 4 zne jú:
„3) § 70 ods. 2 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb.

o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní zá -
ko na č. 526/2002 Z. z.

 4) Zá kon č. 34/2002 Z. z. o nad á ciách a o zme ne Ob čian ske ho zá -
kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

4. V § 3 ods. 3 písm. c) pr vom bo de sa slo vá „cen trál -
ne ho de po zi tá ra evi den cie za kni ho va ných cen ných
 papierov,5d)“ na hrá dza jú slo va mi „vy ko ná va cej in šti tú -
cie,5da) spro stred ku jú cej in šti tú cie,5db) vy da va te ¾a elek -
tro nic kých pla tob ných pros tried kov,5dc) pre vádz ko va -
te ¾a pla tob né ho systému5dd) a ïal šie ho účast ní ka
pla tob né ho sys té mu,5de) cen trál ne ho de po zi tá ra cen -
ných papierov5df) a ïal šie ho účast ní ka sys té mu zúč to -
va nia a vy rov na nia ob cho dov s in ves tič ný mi nástroj-
mi,5dg)“, za slo vo „po is �ov ne,5h)“ sa vkla dá slo vo „za is �ov -
ne,5h)“ a slo vo „po šty,5j)“ sa na hrá dza slo va mi „poš to vé -
ho pod ni ku,5j)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5d, 5da, 5db, 5dc,
5dd, 5de, 5df, 5dg, 5h a 5j zne jú:
„5d) Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných

služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon
o cen ných pa pie roch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

5da) § 2 ods. 8 zá ko na č. 510/2002 Z. z.

5db) § 2 ods. 9 zá ko na č. 510/2002 Z. z.
5dc) § 21 ods. 2 zá ko na č. 510/2002 Z. z. 
5dd) § 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zá -

ko na č. 510/2002 Z. z.
5de) § 31 ods. 7, § 32 ods. 1 až 4, § 40 ods. 1 a 2 a § 50 ods. 1 a 2 zá ko -

na č. 510/2002 Z. z.
5df) § 99 až 111 zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 510/2002

Z. z.
5dg) § 99 ods. 3 písm. h) a ods. 15 zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní

zá ko na č. 510/2002 Z. z.
 5h) Zá kon č. 95/2002 Z. z. o po is �ov níc tve a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov.
 5j) § 2 ods. 2 a § 5 zá ko na č. 507/2001 Z. z. o poš to vých služ -

bách.“.

5. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 5e, 5l a 5m zne -
jú:
„5e) Zá kon č. 429/2002 Z. z. o bur ze cen ných pa pie rov.
  5l) Na prí klad § 2 ods. 7 a 8 zá ko na č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3

a 4 a § 163 ods. 1 a 6 zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní zá ko na
č. 510/2002 Z. z., § 14 ods. 1 a § 20 ods. 1 zá ko na č. 385/1999
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 4 ods. 5 a 6 a § 11 ods. 5 a 6 
zá ko na č. 95/2002 Z. z., § 30 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 123/1996 Z. z. v zne ní zá ko na č. 409/2000 Z. z.

 5m) Na prí klad § 39 ods. 1 prvá veta Ob chod né ho zá kon ní ka, § 19
zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.“.

6. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5n sa ci tá cia „zá -
kon č. 329/2000 Z. z. o Úra de pre fi nanč ný trh a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov,“ na hrá dza ci tá ciou
„zá kon č. 96/2002 Z. z. o do h¾a de nad fi nanč ným tr -
hom a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov,“.

7. V § 3 ods. 3 písm. c) v pia tom bo de sa nad slo vo „zá -
ko nom“ umies tňu je od kaz „5o“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5o znie:
„5o) Na prí klad § 80 ods. 1 zá ko na č. 566/2001 Z. z.“.

8. V § 3 ods. 4 písm. a) úvod nej vete sa za slo vo „ban -
ky“ vkla da jú slo vá „v jej in for mač nom systéme2c) ale bo
vo vkla da te ¾o vom do kla de o vkla do vom vz�a hu“.

9. V § 3 ods. 4 písm. a) v dru hom bo de sa slo vá „meno,
priez vis ko a ad re sa tr va lé ho po by tu oso by ale bo osôb,
kto ré sú šta tu tár nym or gá nom ale bo člen mi šta tu tár ne -
ho or gá nu tej to práv nic kej oso by“ na hrá dza jú slo va mi
„ozna če nie úrad né ho re gis tra ale bo inej úrad nej evi den -
cie, v kto rej je táto práv nic ká oso ba za pí sa ná,7aa) a čís lo
zá pi su do toh to re gis tra ale bo evi den cie,“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7aa znie:
„7aa) Na prí klad § 3a a § 27 až 33 Ob chod né ho zá kon ní ka, § 2 ods. 2

a § 10 a 11 zá ko na č. 34/2002 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zá ko na
č. 147/1997 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zá ko na č. 213/1997 Z. z.
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v zne ní zá ko na č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zá ko na
č. 83/1990 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 6 ods. 1 a § 7
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov a § 5 ods. 1 a 2 zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii
miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zákonov.“.

10. V § 3 ods. 4 pís me ná b) a c) zne jú: 
„b) vklad na do ru či te ¾a a zos ta tok zru še né ho vkla du na

do ru či te ¾a,7b) naj mä vklad po tvr de ný vklad nou
kniž kou na do ru či te ¾a, vkla do vým lis tom na do ru či -
te ¾a ale bo pok lad nič nou po u káž kou na do ru či te ¾a,

 c) po dielo vý list,7c) vklad po tvr de ný cen ný mi pa pier mi, 
kto ré sú pri ja té na ob cho do va nie na trh bur zy cen -
ných pa pie rov,7d) in ves tič ný ná stroj, iný cen ný pa -
pier ale bo de ri vát pri ja tý ob chod ní kom s cen ný mi
pa pier mi ale bo za hra nič ným ob chod ní kom s cen ný -
mi pa pier mi na vy ko na nie in ves tič nej služby7e)
a klient sky ma je tok chrá ne ný Ga ranč ným fon dom
in ves tí cií pod ¾a oso bit né ho zá ko na,7f)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 7b, 7c, 7d, 7e a 7f
zne jú:
„7b) § 782, 785, 879d a § 879e ods. 5 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
  7c) § 25 až 49 zá ko na č. 385/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -

sov.
  7d) § 25 ods. 1 až 3 č. 429/2002 Z. z.
  7e) § 5 a 6 a § 8 písm. d) zá ko na č. 566/2001 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 510/2002 Z. z.
   7f) § 80 ods. 1, § 81 ods. 1 a 2 a § 82 ods. 1 zá ko na č. 566/2001

Z. z.“.

11. V § 3 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) vklad, kto rý je vlast ným zdro jom fi nan co va nia ban -

ky.7g)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7g znie:
„7g) § 7 ods. 2 písm. a) a  § 30 zá ko na č. 483/2001 Z. z.“.

12. V § 3 ods. 5 úvod nej vete sa slo vá „ne do stup ný,
ak ide o vklad“ na hrá dza jú slo va mi „ne do stup ný vklad, 
ak je“ a v pís me ne b) sa slo vá „kto rej súd po za sta vil na -
kla da nie s vklad mi roz hod nu tím vy da ným v ko na ní“
na hrá dza jú slo va mi „v kto rej bolo po za sta ve né na kla -
da nie s vklad mi v dô sled ku roz hod nu tia kon kurz né ho
súdu vy da né ho v kon kurz nom ko na ní“.

13. V § 4 ods. 4 sa za slo vo „štá te,“ vkla da jú slo vá
„kto rý nie je člen ským štá tom Eu róp skej únie a“.

14. V § 4 ods. 8 sa slo vá „je dotk nu té usta no ve nie“
na hrá dza jú slo va mi „sú dotk nu té usta no ve nia § 12
ods. 4 písm. e) a ods. 5 a“.

15. V § 5 ods. 3 sa čiar ka za slo vom „ban ky“ na hrá -
dza bod kou a zvyš ný text sa vy púš �a.

16. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 9a na kon ci sa
pri pá ja táto ci tá cia: „§ 77 ods. 2 zá ko na č. 510/2002
Z. z.“.

17. V § 8 ods. 4 sa slo vo „vy hlá se nie“ na hrá dza slo va -
mi „pos tup pri roz ho do va ní a roz hod nu tie o vy hlá se ní“.

18. V § 8 ods. 5 sa slo vo „Vy hlá se nie“ na hrá dza slo -
va mi „Roz hod nu tie o vy hlá se ní“.

19. V § 8 ods. 6 pr vej vete sa za slo vo „po za sta vu je“

vkla da jú slo vá „vy plá ca nie vkla dov, prevody12a) vkla dov 
a iné“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a znie:
„12a)  § 2 až 30 zá ko na č. 510/2002 Z. z.“.

20. V § 9 ods. 1 sa za slo vo „oso ba,“ vkla da jú slo vá
„kto rej vkla dy sú chrá ne né tým to zá ko nom,“.

21. V § 9 ods. 3 na kon ci sa bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „na ne skor šie zme ny
toh to sta vu sa ne pri hlia da. Vy po čí ta ná výš ka ná hra dy
sa za ok rúh ¾u je na celé ko ru ny na hor.“.

22. V § 10 ods. 1 pr vej vete sa za slo vo „pia tich“ vkla -
dá slo vo „pra cov ných“, slo vo „pos tup“ sa na hrá dza slo -
vom „spô sob“ a dru há veta znie: „Ozná me nie o tých to
pra vid lách vy plá ca nia ná hrad fond do ru čí bez zby toč -
né ho od kla du ban ke ale bo jej správ co vi.15aa)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15aa znie:
„15aa) § 54 a 55 zá ko na č. 483/2001 Z. z.

§ 8, § 14 ods. 1 písm. a) a l) a § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zá ko -
na č. 328/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

23. V § 10 ods. 2 na kon ci sa bod ka na hrá dza čiar kou 
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak od sek 9 ne us ta no vu je
inak.“.

24. V § 10 ods. 5 sa za štvr tú vetu vkla dá nová veta,
kto rá znie: „Ak je spl no moc ne nie ale bo iný do klad,
z kto ré ho vy plý va opráv ne nie zá stup cu na za stu po va -
nie, na pí sa né čias toč ne ale bo úpl ne v cu dzom ja zy ku,
spo lu s tým to do kla dom sa musí odo vzda� aj jeho úrad -
ne ove re ný preklad15ab) do slo ven ské ho ja zy ka.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15ab znie:
„15ab) Zá kon č. 36/1967 Z. z. o znal coch a tl moč ní koch v zne ní zá ko -

na č. 238/2000 Z. z.“.

25. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15d znie:
„15d) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne -

ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

26. V § 10 ods. 9 sa slo vá „na zá kla de pí som nej žia -
dos ti aj po tej to le ho te, naj ne skôr však“ na hrá dza jú
slo va mi „aj po uply nu tí tej to le ho ty na zá kla de odô vod -
ne nej pí som nej žia dos ti o pos kyt nu tie ná hra dy, kto rú
vkla da te¾ ale bo iná opráv ne ná oso ba pod ¾a § 9 ods. 5
do ru čí fon du naj ne skôr“.

27. § 10 sa do pĺ ňa od sek mi 10 a 11, kto ré zne jú:
„(10) Oso ba a zá stup ca oso by, kto rá si uplat ňu je

prá vo na ná hra du za ne do stup ný vklad, sú v rám ci pre -
u ka zo va nia spl ne nia po žia da viek a pod mie nok pod ¾a
od se kov 5 a 9 po vin ní pos kyt nú� a umož ni� zís ka� ko pí -
ro va ním, ske no va ním ale bo iným za zna me ná va ním 
a) osob né údaje15eaa) o to tož nos ti z do kla du to tož nos ti

v roz sa hu ob ra zo vá po do bi zeň, ti tul, meno, priez vis -
ko, rod né priez vis ko, rod né čís lo, dá tum na ro de nia,
mies to a ok res na ro de nia, ad re sa tr va lé ho po by tu,
ad re sa pre chod né ho po by tu, zá znam o ob me dze ní
spô so bi los ti na práv ne úko ny, druh a čís lo do kla du
to tož nos ti, vy dá va jú ci or gán, dá tum vy da nia a plat -
nos� do kla du to tož nos ti, ak ide o fy zic kú oso bu,

b) iden ti fi kač né úda je v roz sa hu pod ¾a § 3 ods. 4
písm. a) dru hé ho bodu, ak ide o práv nic kú oso bu,
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c) kon takt né te le fón ne čís lo, fa xo vé čís lo a ad re su elek -
tro nic kej po šty, ak ich má,

d) do kla dy a úda je o vkla doch a iných po h¾a dáv kach
a zá väz koch voči ban ke s ne do stup ný mi vklad mi,
o opráv ne ní zá stup cu na za stu po va nie a o spl ne ní
ostat ných po žia da viek a pod mie nok, kto ré sú  po -
trebné na po sú de nie a zdok la do va nie opráv ne nos ti
uplat ňo va né ho prá va na ná hra du a na pos kyt nu tie
ná hra dy za zá ko nom chrá ne ný ne do stup ný vklad.

(11) Ná hra da za ne do stup ný vklad sa ne smie pos kyt -
nú� a vy pla ti�,15eaa) ak oso ba ale bo zá stup ca oso by, kto -
rá si uplat ňu je prá vo na ná hra du za ne do stup ný vklad,
ne spl ni li všet ky po žia dav ky a pod mien ky, kto ré sú  po -
trebné na po sú de nie a zdok la do va nie opráv ne nos ti
uplat ňo va né ho prá va na ná hra du a na pos kyt nu tie ná -
hra dy za zá ko nom chrá ne ný ne do stup ný vklad.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15eaa znie:
„15eaa) § 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zá ko na č. 428/2002 Z. z.“.

28. § 11 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Pos kyt nu tím ná hra dy z fon du nie je dotk nu té

prá vo vkla da te ¾a ale bo inej opráv ne nej oso by vy má ha�
si od ban ky, v kto rej sa vkla dy sta li ne do stup ný mi,
uhra de nie tej čas ti vkla du, za kto rú ne bo la pos kyt nu tá
ná hra da z fon du.“.

29. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15g znie:
„15g) Na prí klad zá kon č. 431/2002 Z. z., zá kon č. 395/2002 Z. z.

o ar chí voch a re gis tra tú rach a o do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov.“.

30. V § 12 ods. 1 prvá a dru há veta zne jú:
„Fond môže žia da� od ban ky na pl ne nie svo jich funk cií
in for má cie a pod kla dy pria mo sú vi sia ce s jeho čin nos -
�ou. Ban ka, v kto rej sa vkla dy sta li ne do stup ný mi
vklad mi, je po vin ná bez zby toč né ho od kla du odo vzda�
fon du vzo ry všet kých svo jich do ku men tov o vkla doch,
in for má cie o vkla doch a zá väz koch kaž dé ho svoj ho
klien ta vrá ta ne vý po čtu pod ¾a § 9 ods. 3 o výš ke ná hra -
dy za zá ko nom chrá ne né ne do stup né vkla dy jed not li -
vých vkla da te ¾ov a iných opráv ne ných osôb, zoz nam
všet kých osôb, na kto ré sa vz�a hu je usta no ve nie § 9
ods. 6, a ïal šie in for má cie a pod kla dy v lis tin nej po do -
be a elek tro nic kej po do be pod ¾a po žia da viek a po ky nov
fon du.“.

31. V § 12 ods. 1 sa za dru hú vetu vkla dá nová tre tia
veta, kto rá znie:
„Ak fond zis tí ne zrov na los ti v odo vzda ných in for má -
ciách, tak zis te né ne zrov na los ti od strá ni ale bo ich
ozná mi ban ke, v kto rej sa vkla dy sta li ne do stup ný mi
vklad mi, pri čom táto ban ka je po vin ná ozná me né ne -
zrov na los ti bez zby toč né ho od kla du od strá ni� a op ra ve -
né in for má cie odo vzda� fon du; fond pre ve rí od strá ne -
nie ne zrov na los tí v op ra ve ných in for má ciách a vy ko ná
pot reb né opat re nia na úče ly za bez pe če nia vy plá ca nia
ná hrad.“.

32. V § 12 ods. 2 prvá veta znie:
„Fond môže in for má cie a pod kla dy pod ¾a od se ku 1 zís -
ka� aj vlast ným zis �o va ním v ban ke a má prá vo kon tro -
lo va� prav di vos� a úpl nos� in for má cií a pod kla dov, kto -
ré ban ka pos ky tla fon du; v inej ban ke ako v ban ke,
v kto rej sa vkla dy sta li ne do stup ný mi vklad mi ale bo

pros tred níc tvom kto rej fond za bez pe ču je vy plá ca nie
ná hrad, môže fond vy ko na� vlast né zis �o va nie o úda -
joch, kto ré sú pred me tom ban ko vé ho ta jom stva, len
s pred chá dza jú cim pí som ným sú hla som Ná rod nej
ban ky Slo ven ska.“.

33. § 13 ods. 1 sa za pís me no d) vkla dá nové pís me -
no e), kto ré znie:
„e) ná vrat né fi nanč né vý po mo ci a do tá cie zo štát ne ho

roz po čtu na pod po ru pl ne nia úloh fon du a sys té mu
ochra ny vkla dov pod ¾a toh to zá ko na, a to v roz sa hu
a za pod mie nok usta no ve ných oso bit ný mi
predpismi15h) a zá ko nom o štát nom roz po čte na prí -
sluš ný roz poč to vý rok,“.

Do te raj šie pís me no e) sa ozna ču je ako pís me no f).

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15h znie:
„15h) § 6 ods. 2 až 6 a § 46 ods. 4 a 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -

skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 13 zá ko na č. 386/2002 Z. z. o štát nom dlhu a štát nych zá ru -
kách a kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 291/2002 Z. z. o Štát nej
pok lad ni ci a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“. 

34. V § 13 ods. 2 na kon ci sa pri pá ja veta, kto rá znie:
„Za úve ry pos kyt nu té fon du môže štát pre vzia� štát nu
zá ru ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.15i)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15i znie:
„15i)  § 2 ods. 3 a § 8 až 13 zá ko na č. 386/2002 Z. z.“.

35. V § 13 ods. 4 pís me no c) znie:
„c) splát ky ná vrat ných fi nanč ných vý po mo cí pod ¾a od -

se ku 1 písm. e),“.

36. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16 znie:
„16) Zá kon č. 431/2002 Z. z.“.

37. V § 16 ods. 2 dru hej vete sa slo vo „Pia tich“ na hrá -
dza slo vom „Troch“ a v tre tej a štvr tej vete sa slo vá „Jed -
ným čle nom Rady fon du je zá stup ca“ na hrá dza jú slo va -
mi „Dvoma člen mi Rady fon du sú zá stup co via“ a slo vo
„kto ré ho“ sa na hrá dza slo vom „kto rých“.

38. V § 16 ods. 3 sa za dru hú vetu vkla dá nová tre tia
a štvr tá veta, kto ré zne jú: „Na zvo le nie ale bo od vo la nie
čle na Rady fon du vo le né ho zá stup ca mi bánk sa vy ža -
du je nad po lo vič ná väč ši na všet kých hla sov zá stup cov
bánk. Po dro bnos ti o vo¾ bách a od vo lá va ní čle nov Rady
fon du vo le ných zá stup ca mi bánk a o pred kla da ní ná vr -
hov na ich zvo le nie ale bo od vo la nie môže schvá li� schô -
dza zá stup cov bánk nad po lo vič nou väč ši nou všet kých
hla sov zá stup cov bánk.“.

39. V § 17 ods. 1 pís me no l) znie:
„l) schva ¾o va� pra vid lá po stu pu fon du vrá ta ne po stu pu 

jeho or gá nov a po stu pu ïal ších osôb pri za bez pe čo -
va ní vy plá ca nia ná hrad za zá ko nom chrá ne né ne do -
stup né vkla dy,“.

40. V § 17 ods. 1 písm. m) sa slo vá „Pre zí dia fon du,
Do zor nej rady“ na hrá dza jú slo vom „or gá nov“.

41. V § 20 ods. 1 sa slo vá „z pia tich“ na hrá dza jú slo -
va mi „zo sied mich“.

42. V § 20 ods. 2 dru hej a tre tej vete sa slo vá „Jed ným 
čle nom Do zor nej rady Fon du je zá stup ca“ na hrá dza jú
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slo va mi „Dvo ma člen mi Do zor nej rady Fon du sú zá -
stup co via“ a slo vo „kto ré ho“ sa na hrá dza slo vom „kto -
rých“.

43. Za nad pis pia tej čas ti sa vkla dá § 22b, kto rý znie:

„§ 22b

(1) Na účel za bez pe čo va nia čin nos ti sys té mu ochra -
ny vkla dov v Slo ven skej re pub li ke, sús tre ïo va nia prí -
spev kov bánk do fon du, za bez pe čo va nia vy plá ca nia
ná hrad za zá ko nom chrá ne né ne do stup né vkla dy,
ochra ny a do má ha nia sa práv fon du voči vkla da te ¾om,
ban kám a iným oso bám a na úče ly vy ko ná va nia a zdo -
ku men to va nia čin nos ti a úloh fon du pod ¾a toh to zá ko -
na ale bo oso bit ných predpisov15g) je fond aj bez sú hla su 
a in for mo va nia dotk nu tých osôb18) opráv ne ný zis �o va�, 
zís ka va�, za zna me ná va�, ucho vá va�, vy u ží va� a inak
spracúva�18a) osob né úda je klien tov bánk, osôb, na kto -
ré sa vz�a hu je § 9 ods. 6, osôb a zá stup cov osôb, kto ré
si uplat ňu jú prá vo na ná hra du za ne do stup ný vklad;
pri tom je fond opráv ne ný s po u ži tím auto ma ti zo va ných 
ale bo ne a u to ma ti zo va ných pros tried kov vy ho to vo va�
kó pie do kla dov to tož nos ti a spra cú va� rod né čísla7a)
a ïal šie úda je a do kla dy vy me dze né v § 3, 9, 10, 12
a v § 26 ods. 2.

(2) Na úče ly uve de né v od se ku 1 sú ban ky po vin né aj
bez sú hla su a in for mo va nia dotk nu tých osôb18) sprí -
stup ni� a poskytova�18a) fon du na spra cú va nie osob né
úda je a do kla dy vy me dze né v od se ku 1, a to v prí pa -
doch usta no ve ných tým to zá ko nom a oso bit ným pred -
pi som.18b) Osob né úda je a do kla dy vy me dze né v od se -
ku 1 môžu aj bez sú hla su a in for mo va nia dotk nu tých
osôb sprí stup ni� a poskytova�18) fon du na spra cú va nie
na úče ly uve de né v od se ku 1 tiež oso by, na kto ré sa
vz�a hu je § 12 ods. 6 ale bo § 27 ods. 1.

(3) Osob né úda je a do kla dy vy me dze né v od se ku 1 je
fond aj bez sú hla su a in for mo va nia dotk nu tých osôb18)
opráv ne ný zo svoj ho in for mač né ho sys té mu sprí stup -
ni� a poskytova�18a) ban kám a iným oso bám, na kto ré
sa vz�a hu je § 12 ods. 6 ale bo § 27 ods. 1, a to na úče ly
uve de né v od se ku 1. Tie to osob né úda je a do kla dy môže 
fond sprí stup ni� ale bo pos kyt nú� do za hra ni čia len in -
šti tú ciám sys té mov ochra ny ban ko vých vkla dov v člen -
ských štá toch Eu róp skej únie, a to odo dňa na do bud -

nu tia plat nos ti Zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k Eu róp skej únii.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 18, 18a a 18b zne -
jú:
„18) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
18a) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 dru há veta a ods. 6

dru há veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zá ko na č. 428/2002 Z. z.
18b) § 91 ods. 3 zá ko na č. 483/2001 Z. z.“.

44. V § 26 ods. 1 sa slo vo „vkla da te¾“ na hrá dza slo va -
mi „no tár,3) kto rý je ma ji te ¾om toh to účtu,“.

45. V § 26 ods. 2 sa slo vá „na tom to účte je vkla da te¾“
na hrá dza jú slo va mi „na účte pod ¾a od se ku 1 je no tár,3)
kto rý je ma ji te ¾om toh to účtu,“.

46. Za § 26 sa vkla dá § 26a, kto rý znie:

„§ 26a

(1) Ná rok na ná hra du a výš ka ná hra dy za ne do stup -
ný vklad v ban ke, kto rý je chrá ne ný tým to zá ko nom, sa
po su dzu je a zis �u je pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných 
ku dňu, keï sa vkla dy v ban ke sta li ne do stup ný mi  po -
d¾a § 3 ods. 5.

(2) Čin nos ti a úlo hy fon du pod ¾a toh to zá ko na nie sú
vy ko ná va né na účel pod ni ka nia.18c)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18c znie:
„18c)  § 2 ods. 1 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

47. V ce lom tex te zá ko na sa vy púš �a jú slo vá „Eu róp -
ske spo lo čen stvá a“ vo všet kých tva roch.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 118/1996 Z. z. o ochra ne vkla dov a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, ako vy plý va zo zmien
a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 154/1999 Z. z., zá -
ko nom č. 397/2001 Z. z., zá ko nom č. 492/2001 Z. z.
a tým to zá ko nom.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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341

Z Á K O N

zo 4. júla 2003,

ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime
a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok

v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o usta-
novení súm na účely štátnych sociálnych dávok v zne-
ní zákona č. 439/2000 Z. z. a zákona č. 724/2002 Z. z.
sa mení takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová „konkurzné a mimo-
riadne štipendium študenta vysokej školy,14)“ nahrá-
dzajú slovom „štipendiá,14)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 3
a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej
výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o po-
skytovaní štipendií študentom vysokých škôl“ nahrá-
dza citáciou „§ 96 a 97 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Sloven-
skej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva

práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej re-
publiky č. 88/1984 Zb.“.

2. V § 4 ods. 3 písmeno c) znie: 
„c) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté po-

d¾a osobitných predpisov,17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení

die�a�a,  o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri
deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili  dvojčatá a ktorým sa menia ïalšie zákony,
zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, § 11 ods. 1
písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti
a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, § 2 ods. 3 zákona
č. 280/2002  Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona
č. 643/2002 Z. z.“.

3. V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) príspevok k prídavku na die�a,“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra
2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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342

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 4. júla 2003 bol v ¼ub ¾a ne pod pí sa ný Do pln ko -
vý pro to kol č. 13 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de.

Do pln ko vý pro to kol č. 13 k Stre do e u róp skej do ho de o vo¾ nom ob cho de sa bude pred bež ne vy ko ná va� od 1. no vem -
bra 2003 na zá kla de člán ku 3 ods. 3. 

Do tex tu pro to ko lu mož no na zrie� na Mi nis ter stve hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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