


             


       


               



          



312

PRED SE  DA

NÁ ROD NEJ RADY SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

vy hla su je

úpl né zne nie zá ko na Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
De ví zo vý zá kon a zá kon, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady

č. 372/1990 Zb. o prie stup koch v znení neskorších predpisov, ako vy plý va zo zmien
a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č.  45/1998 Z. z., zá ko nom č.  200/1998 Z. z.,

zá ko nom č.  388/1999 Z. z., zá ko nom č. 367/2000 Z. z., zá ko nom č. 442/2000 Z. z.,
zá ko nom č.  456/2002 Z. z. a zá ko nom č. 602/2003 Z. z.

Z Á  K O N
NÁ ROD NEJ RADY SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY

De ví zo vý zá kon a zá kon, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon
Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb. o prie stup koch 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:

PRVÁ  ČASŤ
ÚVOD NÉ A ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je
a) prá va a po vin nos ti tu zem ca a cu dzo zem ca pri ob -

cho do va ní s de ví zo vý mi hod no ta mi, pri na do bú da ní
ne hnu te¾ nos tí, pri pos ky to va ní fi nanč ných úve rov
do za hra ni čia, pri pri jí ma ní úve rov zo za hra ni čia, pri 
in ves to va ní v za hra ni čí, pri ohla so va cej po vin nos ti,
pri po vin nos ti pre vo du pe ňaž ných pros tried kov do
tu zem ska a pri iných de ví zo vop ráv nych vz�a hoch
upra ve ných tým to zá ko nom,

b) pô sob nos� de ví zo vých or gá nov,
c) de ví zo vú kon tro lu.

§ 2

Vy me dze nie nie ktorých poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie

a) tu zem skom úze mie Slo ven skej re pub li ky,
b) tu zem com práv nic ká oso ba so sídlom1) v tu zem sku ale -

bo fy zic ká oso ba s tr va lým pobytom2) v tu zem sku; tu -
zem com je aj or ga ni zač ná zlož ka tu zem ca v za hra ni čí,

c) cu dzo zem com práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba,
kto rá nie je tu zem com; cu dzo zem com je aj or ga ni -
zač ná zlož ka cu dzo zem ca v tu zem sku s vý nim kou
po boč ky za hra nič nej banky3) v tu zem sku pri vý ko ne
čin nos ti vy plý va jú cej z po vo le nia pô so bi� ako ban ka, 
keï má pos ta ve nie tu zem ca, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak,

d) fi nanč ný mi de ri vát mi prá va a zá väz ky oce ni te¾ né pe -
niaz mi, od vo de né od pe ňaž ných pros tried kov v cu -
dzej mene a od za hra nič ných cen ných pa pie rov,

e) de ví zo vý mi hod no ta mi pe ňaž né pros tried ky v cu dzej
mene, za hra nič né cen né pa pie re a fi nanč né de ri vá ty,

f) cen ným pa pie rom lis ti na ale bo zá pis,4) kto rý ju na -
hra dzu je a s kto rým je spo je né prá vo účas ti na
majetku4a) ale bo prá vo na pe ňaž né pl ne nie,4a)

g) tu zem ským cen ným pa pie rom cen ný pa pier, kto ré -
ho emi ten tom je tu ze mec,

h) za hra nič ným cen ným pa pie rom cen ný pa pier, kto ré -
ho emi ten tom je cu dzo ze mec, 

i) fi nanč ným úve rom pos kyt nu tie pe ňaž ných  pro -
striedkov v slo ven skej mene ale bo v cu dzej mene,
s kto rým je spo je ná po vin nos� vrá ti� ho v pe ňaž nej
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 1) § 2 ods. 3 a 4 Ob chod né ho zá kon ní ka.
 2) Zá kon č. 135/1982 Zb. o hlá se ní a evi den cii po by tu ob ča nov v zne ní zá ko na č. 441/2001 Z. z. 

Zá kon č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
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.

 3) § 2 ods. 5 a 8 zá ko na č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
 4) § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 zá ko na 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).
4a) § 2 ods. 2 písm. a) až k) a r) zá ko na č. 566/2001 Z. z.



for me; za fi nanč ný úver sa po va žu je aj pe ňaž ná
pôžička5) a fi nanč ný lí zing,5a)

j) ob chodmi s de ví zo vý mi hod no ta mi pos ky to va nie
slu žieb tre tím oso bám v rám ci pod ni ka nia,9) kto rých 
pred me tom je ná kup ale bo pre daj de ví zo vých hod -
nôt vy ko na ný na vlast ný účet ale bo cu dzí účet v ho -
to vos ti ale bo bez ho to vost ne, sprost red ko va nie ale bo 
iné ob sta ra nie ta ké ho ná ku pu ale bo pre daja vrá ta ne 
pri jí ma nia a odo vzdá va nia po ky nov na jeho vy ko na -
nie ale bo za bez pe če nie; za ob chod s de ví zo vý mi hod -
no ta mi sa po va žu je aj ich zá me na; splá ca nie fi nanč -
né ho úve ru v inej mene, než bol pos kyt nu tý ale bo
pri ja tý, nie je zá me nou de ví zo vých hod nôt, ak ta ké to 
splá ca nie bolo do hod nu té v pí som nej zmlu ve o tom -
to fi nanč nom úve re uzav re tej pred jeho pos kyt nu -
tím,

k) pria mou in ves tí ciou také vy na lo že nie pe ňaž ných
pros tried kov ale bo iných pe niaz mi oce ni te¾ ných ma -
jet ko vých hod nôt, ale bo iných ma jet ko vých práv,
kto ré ho úče lom je za lo že nie, zís ka nie ale bo roz ší re -
nie tr va lých eko no mic kých vz�a hov in ves tu jú ce ho
tu zem ca ale bo tu zem cov ako osôb ko na jú cich v zho -
de5b) na pod ni ka ní v za hra ni čí ale bo in ves tu jú ce ho
cu dzo zem ca ale bo cu dzo zem cov ako osôb ko na jú -
cich v zhode5b) na pod ni ka ní v tu zem sku, a to nie -
ktorou z tých to fo riem:
1. vznik ale bo zís ka nie 100 % po dielu na pod ni ka ní,
2. účas� na pod ni ka ní, ak in ves tor vlast ní ale bo zís -

ka naj me nej 10 % po dielu na zá klad nom ima ní
ob chod nej spoločnosti6) ale bo naj me nej 10 % po -
dielu na čis tom ob chod nom imaní7) ob chod nej
spo loč nos ti, ale bo naj me nej 10 % hla so va cích
práv,

3. pri ja tie ale bo pos kyt nu tie fi nanč né ho úve ru in -
ves to rom na pod ni ka nie, ak má in ves tor na tom to
pod ni ka ní účas� pod ¾a bodu 1 ale bo bodu 2 ale bo
ak je fi nanč ný úver spo je ný s do ho dou o po diele
na roz de le ní zis ku ale bo je spo je ný s vply vom na
ria de ní spo loč nos ti, kto rý je po rov na te¾ ný s vply -
vom pri po diele pod ¾a bodu 1 ale bo bodu 2,

4. po u ži tie vý no su z exis tu jú cej pria mej in ves tí cie
do tej to in ves tí cie (ïa lej len „re in ves tí cia vý no su
z pria mej in ves tí cie“),

l) bez ho to vost ný mi ob chod mi s pe ňaž ný mi pros tried -
ka mi vy ko ná va nie ob cho dov s de ví zo vý mi hod no ta -
mi, kto rých pred me tom je ná kup ale bo pre daj pe -
ňaž ných pros tried kov v jed nej mene za pe ňaž né
pros tried ky v inej mene vy ko ná va ný na vlast ný účet
ale bo na cu dzí účet bez ho to vost ným pre vo dom, prí -
pad ne sprost red ko va nie ale bo iné ob sta ra nie ta ké ho 

ná ku pu ale bo pre daja vrá ta ne pri jí ma nia a odo vzdá -
va nia po ky nov na jeho vy ko na nie ale bo
za bez pe če nie,

m) zme ná ren skou čin nos �ou vy ko ná va nie ob cho dov
s de ví zo vý mi hod no ta mi, kto rých pred me tom je ná -
kup pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene za slo -
ven skú menu v ho to vos ti ale bo pre daj pe ňaž ných
pros tried kov v cu dzej mene za slo ven skú menu v ho -
to vos ti,

n) de ví zo vý mi pe ňaž ný mi služ ba mi pos ky to va nie slu -
žieb tre tím oso bám v rám ci pod ni ka nia,9) kto rých
pred me tom je vy ko ná va nie ale bo spro stred kú va nie
cez hra nič ných pre vo dov pe ňaž ných pros tried kov
v ho to vos ti v slo ven skej mene ale bo v cu dzej mene,
prí pad ne pre vádz ko va nie ob chod ných za stú pe ní na
vy ko ná va nie ale bo spro stred kú va nie ta kýchto cez -
hra nič ných pre vo dov,

o) de ví zo vým mies tom
1. ban ka so síd lom v tu zem sku ale bo po boč ka za -

hra nič nej ban ky, kto rá je opráv ne ná vy ko ná va�
ob chod s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo usku toč -
ňo va� cez hra nič né pre vo dy pe ňaž ných pros tried -
kov v roz sa hu urče nom v ban ko vom po vo le ní,10)

2. práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rej bola
ude le ná pod ¾a toh to zá ko na de ví zo vá li cen cia na
vy ko ná va nie ob cho du s de ví zo vý mi hod no ta mi
ale bo na pos ky to va nie de ví zo vých pe ňaž ných slu -
žieb.

p) oso bou práv nic ká oso ba a fy zic ká oso ba, ak v jed not -
li vých usta no ve niach toh to zá ko na nie je uve de ná
iba fy zic ká oso ba ale bo iba práv nic ká oso ba.

§ 3

Fy zic ké oso by podnikatelia12) pri vy ko ná va ní svo jej
pod ni ka te¾ skej čin nos ti majú prá va a po vin nos ti tu -
zem cov práv nic kých osôb.

§ 4

De ví zo vé or gá ny a ich pô sob nos�

(1) De ví zo vý mi or gán mi sú Mi nis ter stvo fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) a Ná rod ná
ban ka Slo ven ska.

(2) Mi nis ter stvo vy ko ná va pô sob nos� pod ¾a toh to zá -
ko na vo vz�a hu k ostat ným mi nis ter stvám a k iným
ústred ným or gá nom štát nej sprá vy, k štát nym roz poč -
to vým or ga ni zá ciám a k štát nym prí spev ko vým or ga ni -
zá ciám, k štát nym úče lo vým fon dom, k práv nic kým
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 5) § 657 a 658 zá ko na č. 40/1964 Zb. Ob čian sky zá kon ník v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
5a) § 5 písm. g) zá ko na č. 483/2001 Z. z. 
5b) § 66b Ob chod né ho zá kon ní ka.
 6) § 56 Ob chod né ho zá kon ní ka.
 7) § 6 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka.
 9) § 2 ods. 1 Ob chod né ho zá kon ní ka.
10) §  2 ods.  2 a §  7 a 8 zá ko na č. 483/2001 Z. z.
12) § 2 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka.



oso bám zria de ným oso bit ným zá ko nom,13) kto ré sú fi -
nanč ný mi vz�ah mi na po je né na štát ny roz po čet Slo -
ven skej re pub li ky, a vo vz�a hu k ob ciam a k nimi zria -
de ným roz poč to vým or ga ni zá ciám a prí spev ko vým
or ga ni zá ciám s vý nim kou § 6 ods. 2 a v prí pa doch úve -
rov pos ky to va ných ale bo pri jí ma ných Slo ven skou re -
pub li kou.

(3) Mi nis ter stvo za bez pe ču je de ví zo vé sú pi sy a pod -
kla dy na me dzi štát ne ro ko va nia o ma jet ko vo práv nych
ná ro koch a vnút ro štát ne vy ko na nie vý sled kov tých to
ro ko va ní.

(4) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va pô sob nos�
pod ¾a toh to zá ko na vo vz�a hu k iným tu zem com, ako sú 
uve de ní v od se ku 2, voči cu dzo zem com.

§ 5

zru še ný 

§ 6

De ví zo vá li cen cia 

(1) O ude le ní de ví zo vej li cen cie na vy ko ná va nie ob -
cho dov s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo na pos ky to va nie
de ví zo vých pe ňaž ných slu žieb roz ho du je Ná rod ná ban -
ka Slo ven ska. De ví zo vá li cen cia sa ne u de ¾u je ban kám
a po boč kám za hra nič ných bánk, kto ré vy ko ná va jú čin -
nos� pod ¾a toh to zá ko na na zá kla de ban ko vé ho po vo le -
nia pod ¾a oso bit né ho zá ko na,8) ani ob chod ní kom s cen -
ný mi pa pier mi, po boč kám za hra nič ných ob chod ní kov
s cen ný mi pa pier mi a sprost red ko va te ¾om in ves tič ných 
slu žieb, kto rí vy ko ná va jú čin nos� pod ¾a toh to zá ko na
na zá kla de po vo le nia pod ¾a oso bit né ho zá ko na.14)

(2) De ví zo vá li cen cia sa ude ¾u je na zá kla de pí som nej
žia dos ti. De ví zo vú li cen ciu ne mož no pre vies� na inú
oso bu a ani ne pre chá dza na práv ne ho ná stup cu.

(3) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, žia da te¾ o de -
ví zo vú li cen ciu, kto rým je fy zic ká oso ba, musí na ude le -
nie de ví zo vej li cen cie spĺ ňa� tie to pod mien ky:
a) by� dô ve ry hod nou oso bou,
b) do siah nu� vek naj me nej 18 ro kov,
c) by� plne spô so bi lý na práv ne úko ny,
d) ma� ukon če né úpl né stred né vzde la nie ale bo úpl né

stred né od bor né vzde la nie.

(4) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, žia da te¾ o de -
ví zo vú li cen ciu, kto rým je práv nic ká oso ba, musí na
ude le nie de ví zo vej li cen cie spĺ ňa� tie to pod mien ky:
a) fy zic ké oso by, pros tred níc tvom kto rých sa bude vy -

ko ná va� po vo le ná čin nos�, mu sia spĺ ňa� pod mien ky
pod ¾a od se ku 3,

b) fy zic ká oso ba, kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo

čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, musí by� dô ve ry hod -
nou oso bou.

(5) Za dô ve ry hod nú oso bu sa na úče ly toh to zá ko na
po va žu je fy zic ká oso ba, kto rá ne bo la prá vo plat ne od -
sú de ná za aký ko¾ vek trest ný čin ma jet ko vej po va hy, za
aký ko¾ vek trest ný čin spá cha ný v sú vis los ti s vý ko nom
ria dia cej funk cie ale bo za aký ko¾ vek úmy sel ný trest ný
čin, a v prí pa de ob zvláš� zá važ né ho úmy sel né ho trest -
né ho činu ani ten, komu bolo od sú de nie za ta ký to
trest ný čin za hla de né ale bo na kto ré ho sa h¾a dí, ako by
ne bol za ta ký to trest ný čin od sú de ný. Táto sku toč nos�
sa pre u ka zu je a do kla du je od pi som z re gis tra trestov15)
nie star ším ako tri me sia ce, a ak ide o cu dzin ca,  pre -
ukazuje a do kla du je sa ob dob ným po tvr de ním vy da -
ným prí sluš ným or gá nom štá tu jeho tr va lé ho po by tu
ale bo or gá nom štá tu, kde sa ob vyk le zdr žia va.

(6) Žia da te¾ o de ví zo vú li cen ciu na vy ko ná va nie bez -
ho to vost ných ob cho dov s pe ňaž ný mi pros tried ka mi
v cu dzej mene musí by� práv nic kou oso bou, kto rá je
pod ni ka te ¾om, a musí ok rem pod mie nok pod ¾a od se -
ku 4 spĺ ňa� aj tie to pod mien ky:
a) spla te ný vklad do zá klad né ho ima nia je naj me nej

10 000 000 Sk,
b) pre u ká že re ál ny pod ni ka te¾ ský zá mer,
c) pre u ká že spô so by za bez pe če nia pro ti ri zi kám a spô -

sob me ra nia, sle do va nia a ria de nia tých to ri zík,
d) má vy pra co va ný pos tup na prí pra vu, uzat vá ra nie,

vy ko ná va nie a vy spo ria da nie ob cho dov vrá ta ne me -
cha niz mu a pra vi diel tvor by cien,

e) pre u ká že materiálno-technické, or ga ni zač né a per -
so nál ne za bez pe če nie čin nos tí sú vi sia cich s vy ko ná -
va ním ob cho dov,

f) fy zic ká oso ba, kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo
čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, má ukon če né
1. vy so ko škol ské vzde la nie ale bo
2. úpl né stred né vzde la nie a naj me nej troj roč nú

prax v eko no mic kej ob las ti, ale bo 
3. úpl né stred né od bor né vzde la nie a naj me nej troj -

roč nú prax v eko no mic kej ob las ti.

(7) Žia da te¾ o de ví zo vú li cen ciu na pos ky to va nie de ví -
zo vých pe ňaž ných slu žieb musí by� práv nic kou oso -
bou, kto rá je pod ni ka te ¾om, a musí ok rem pod mie nok
pod ¾a od se ku 4 spĺ ňa� aj tie to pod mien ky:
a) spla te ný vklad do zá klad né ho ima nia je naj me nej

1 000 000 Sk,
b) pre u ká že materiálno-technické, or ga ni zač né a per -

so nál ne za bez pe če nie čin nos tí sú vi sia cich s pos ky -
to va ním de ví zo vých pe ňaž ných slu žieb,

c) má uza tvo re nú zmlu vu s oso bou, kto rá za bez pe čí
bez ho to vost né cez hra nič né pre vo dy pe ňaž ných
pros tried kov,
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 8) Zá kon č. 483/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) Na prí klad §  27 až 40a zá ko na č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov, §  34 až

36 zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č.  330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých
úra doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 5/2004 Z. z. o služ bách za mest -
na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, §  28 a 40 až 54a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra -
vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo -
vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní
v zne ní ne skor ších pred pi sov,  zá kon č.  16/2004 Z. z. o Slo ven skej te le ví zii, zá kon č. 619/2003 Z. z. o Slo ven skom roz hla se.

14) §  54 až 56 a 61 zá ko na č. 566/2001 Z. z.
15) § 7 zá ko na č. 311/1999 Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní zá ko na č. 418/2002 Z. z.



d) fy zic ká oso ba, kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo
čle nom šta tu tár ne ho or gá nu, má ukon če né
1. vy so ko škol ské vzde la nie ale bo
2. úpl né stred né vzde la nie a naj me nej troj roč nú

prax v eko no mic kej ob las ti, ale bo 
3. úpl né stred né od bor né vzde la nie a naj me nej troj -

roč nú prax v eko no mic kej ob las ti.

  (8) Žia da te¾ o de ví zo vú li cen ciu na zme ná ren skú
čin nos� musí spĺ ňa� pod mien ky uve de né v od se koch 3
a 4; ak ide o ob cho dy s de ví zo vý mi hod no ta mi, kto rých
pred me tom je pre daj pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej
mene za slo ven skú menu v ho to vos ti, musí žia da te¾ spĺ -
ňa� aj tie to pod mien ky:
a) vy ko ná va ob cho dy s de ví zo vý mi hod no ta mi, kto rých

pred me tom je ná kup pe ňaž ných pros tried kov v cu -
dzej mene za slo ven skú menu v ho to vos ti, a to ne -
pre tr ži te naj me nej 12 me sia cov v sú la de so vše -
obecne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi a de ví zo vou
li cen ciou,

b) pre u ká že, že oso ba, kto rá bude vy ko ná va� pre žia da -
te ¾a pre daj pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene,
ab sol vo va la od bor ný kurz na roz poz ná va nie pla ti -
diel po do zri vých z fal šo va nia ale bo po zme ňo va nia
or ga ni zo va ný Ná rod nou ban kou Slo ven ska ale bo
oso bou ur če nou Ná rod nou ban kou Slo ven ska.

  (9) Žia dos� o ude le nie de ví zo vej li cen cie musí v roz -
sa hu úda jov usta no ve ných oso bit ným zákonom15a) ob -
sa ho va� ozna če nie oso by, kto rá žia dos� pred kla dá. Zo
žia dos ti musí by� zrej mé, čo sa ňou po ža du je, a mu sia
v nej by� prav di vo opí sa né všet ky roz ho du jú ce sku toč -
nos ti a ozna če né dô ka zy, kto rých sa žia da te¾ do vo lá va.
V žia dos ti mu sia by� v roz sa hu úda jov usta no ve ných
oso bit ným zákonom15a) a aj bez sú hla su dotk nu tých
osôb ozna če né iné oso by ako žia da te¾, kto ré sú vy me -
dze né v od se koch 3, 4 a 6 až 8, ako aj žia da te ¾o vi zná mi
ïal ší účast ní ci ko na nia. V žia dos ti mu sia by� v roz sa hu 
úda jov usta no ve ných oso bit ným zákonom15a) a aj bez
sú hla su dotk nu tých osôb ozna če ní tiež prí pad ní zá -
stup co via účast ní kov ko na nia. Prí lo hou žia dos ti mu sia
by� lis ti ny pot reb né na roz hod nu tie Ná rod nej ban ky Slo -
ven ska vo veci, pre do všet kým lis ti ny, kto ré hod no ver ne
pre u ka zu jú a do kla du jú spl ne nie pod mie nok pod ¾a od -
se kov 3, 4 a 6 až 8. Žia dos� musí ob sa ho va� aj vy hlá se nie 
o úpl nos ti, správ nos ti, prav di vos ti, pra vos ti a ak tu ál -
nos ti pred lo že nej žia dos ti vrá ta ne jej prí loh, pri čom žia -
da te¾ zod po ve dá za prav di vos� toh to vy hlá se nia. Žia dos�
musí ob sa ho va� tiež mies to a dá tum vy ho to ve nia tej to
žia dos ti a úrad ne osved če ný pod pis žia da te ¾a.

(10) Pod mien ky pod ¾a od se kov 3, 4 a 6 až 8 mu sia by� 
spl ne né po čas ce lej doby plat nos ti de ví zo vej li cen cie.
Kaž dú prí pra vu zme ny a zme nu pod mie nok ale bo úda -
jov, kto ré boli uve de né v žia dos ti o ude le nie de ví zo vej li -
cen cie, je dr ži te¾ de ví zo vej li cen cie po čas ce lej doby jej
plat nos ti po vin ný pí som ne ozná mi� Ná rod nej ban ke
Slo ven ska hneï, ako sa o nich doz ve del. Spl ne nie jed -
not li vých pod mie nok, prí pra va ich zme ny ale bo ich
zme na sa pre u ka zu je a do kla du je de ví zo vé mu or gá nu
pre do všet kým pred lo že ním lis tín, kto ré hod no ver ne

pre u ka zu jú a do kla du jú spl ne nie, prí pra vu zme ny ale -
bo zme nu prí sluš ných pod mie nok.

(11) Ude le ním de ví zo vej li cen cie nie sú dotk nu té po -
vin nos ti pod ¾a oso bit né ho zá ko na.16) Oso ba, kto rej bola 
ude le ná kon ces ná listina11) o živ nos ten skom opráv ne ní 
na čin nos�, kto rá je pred me tom de ví zo vej li cen cie, je do
de sia tich dní odo dňa prá vo plat nos ti tej to kon ces nej
lis ti ny po vin ná jej úrad ne osved če nú kó piu odo vzda�
Ná rod nej ban ke Slo ven ska.

(12) V de ví zo vej li cen cii sa určí po vo le ný roz sah vy ko -
ná va nia ob cho dov s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo  po -
skytovania de ví zo vých pe ňaž ných slu žieb, čas, na kto -
rý sa de ví zo vá li cen cia ude ¾u je, a pod mien ky, kto ré je
oso ba, kto rej bola de ví zo vá li cen cia ude le ná, po vin ná
do dr žia va� po čas ce lej doby plat nos ti de ví zo vej li cen cie.

(13) Ob cho do va� s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo  po -
skytova� de ví zo vé pe ňaž né služ by ne mô že nik to bez
zod po ve da jú ce ho roz sa hu opráv ne nia ur če né ho v ban -
ko vom po vo le ní ale bo v de ví zo vej li cen cii ale bo v po vo le -
ní vy ko ná va� čin nos� pod ¾a oso bit né ho zá ko na,14) ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Ta ké to po vo le nie ani
de ví zo vá li cen cia sa ne vy ža du jú na de ví zo vé pe ňaž né
služ by pos ky to va né ani na ob cho dy s de ví zo vý mi hod -
no ta mi vy ko ná va né Ná rod nou ban kou Slo ven ska.

(14) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ve die zoz nam de ví zo -
vých miest, kto rým bola ude le ná de ví zo vá li cen cia; ten -
to zoz nam ob sa hu je aj roz sah de ví zo vej li cen cie ude le -
nej jed not li vým de ví zo vým mies tam. Do toh to zo zna mu
mož no na hliad nu� vo všet kých or ga ni zač ných jed not -
kách Ná rod nej ban ky Slo ven ska. Ná rod ná ban ka Slo -
ven ska ten to zoz nam uve rej ní aj na in ter ne to vej strán -
ke Ná rod nej ban ky Slo ven ska.

(15) Opat re ním, kto ré vy dá va Ná rod ná ban ka Slo -
ven ska a kto ré sa vy hla su je v Zbier ke zá ko nov Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „zbier ka zá ko nov“) uve rej ne -
ním úpl né ho zne nia, sa môžu usta no vi�
a) po dro bnos ti o ná le ži tos tiach žia dos ti o de ví zo vú li cen -

ciu pod ¾a od se kov 6 až 9 a prí lo hy ta kejto žia dos ti a
b) po dro bnos ti o pod mien kach pod ¾a od se kov 3, 4 a 6

až 8 a o spô so be pre u ka zo va nia a do kla do va nia ich
spl ne nia ale bo zme ny pod ¾a od se ku 10.

DRU HÁ ČASŤ
PRÁ VA A PO VIN NOS TI TU ZEM CA A CU DZO ZEM CA

§ 7

Prá va tu zem ca a cu dzo zem ca

(1) Tu ze mec sa môže za vä zo va� voči cu dzo zem co vi
a pl ni� zá väz ky z tých to vz�a hov v pe ňaž ných pros tried -
koch v slo ven skej ale bo v cu dzej mene, ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(2) Tu ze mec môže na do bú da� de ví zo vé hod no ty
a ma je tok v za hra ni čí a do vá ža� a vy vá ža� pe ňaž né
pros tried ky v slo ven skej ale bo v cu dzej mene, ak ten to
zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Cu dzo ze mec môže v tu zem sku na ku po va� pe ňaž -
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 11) §  10 ods.  1 a 2 písm.  a) a §  50 až 56 zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred -
pi sov.

15a) §  34b ods.  1 písm.  a) až c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.
 16) Zá kon č. 455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



né pros tried ky v cu dzej mene, na do bú da� ostat né de ví -
zo vé hod no ty a ne hnu te¾ nos ti, do vá ža� a vy vá ža� slo -
ven skú a cu dziu menu, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak. 

§ 8

De ví zo vá ohla so va cia po vin nos�

(1) Tu ze mec a or ga ni zač ná zlož ka cu dzo zem ca v tu -
zem sku sú aj bez sú hla su dotk nu tých osôb po vin ní
ohlá si� úda je v roz sa hu usta no ve nom oso bit ným
zákonom15a) a úda je o sku toč nos tiach, kto ré sa tý ka jú
a) in kás, pla tieb a pre vo dov vo vz�a hu k tu zem com

v za hra ni čí a vo vz�a hu k cu dzo zem com ok rem ta -
kých in kás, pla tieb a pre vo dov vo vz�a hu k or ga ni -
zač nej zlož ke cu dzo zem ca v tu zem sku, kto ré sa tý -
ka jú pria mych in ves tí cií a iných in ves tí cií,
fi nanč ných úve rov, cen ných pa pie rov, ope rá cií na fi -
nanč nom trhu vrá ta ne ope rá cií vy ko ná va ných
 prostredníctvom cu dzo zem cov,

b) zria de nia úč tov a sta vu úč tov v za hra ni čí.

(2) Tu ze mec pod ni ka te¾ a or ga ni zač ná zlož ka cu dzo -
zem ca v tu zem sku sú aj bez sú hla su dotk nu tých osôb
po vin ní ohlá si� úda je v roz sa hu usta no ve nom oso bit -
ným zákonom15a) a úda je o sku toč nos tiach, kto ré sa tý -
ka jú ak tív a pa sív vo vz�a hu k tu zem com v za hra ni čí
a vo vz�a hu k cu dzo zem com ok rem ak tív a pa sív vo
vz�a hu k or ga ni zač nej zlož ke cu dzo zem ca v tu zem sku.

(3) Cen trál ny de po zi tár cen ných pa pie rov, čle no via
cen trál ne ho de po zi tá ra cen ných pa pie rov, ob chod ní ci
s cen ný mi pa pier mi, po boč ky za hra nič ných ob chod ní -
kov s cen ný mi pa pier mi, správ cov ské spo loč nos ti, dô -
chod ko vé správ cov ské spo loč nos ti a po boč ky za hra nič -
ných správ cov ských spo loč nos tí sú aj bez sú hla su
dotk nu tých osôb po vin ní Ná rod nej ban ke Slo ven ska
ohlá si� nimi evi do va né ale bo im zná me úda je o emi ten -
toch cen ných pa pie rov a o ma ji te ¾och cen ných pa pie rov 
v roz sa hu úda jov usta no ve ných oso bit ným zá ko -
nom,15a) nimi evi do va né ale bo im zná me úda je o cen -
ných pa pie roch vy da ných emi ten tmi a o cen ných pa -
pie roch pat ria cich ma ji te ¾om cen ných pa pie rov a tiež
sú hrnné úda je tý ka jú ce sa cen ných pa pie rov, kto ré evi -
du jú ale bo kto ré majú v úscho ve, ale bo kto ré sú u nich
ulo že né, a to v čle ne ní pod ¾a kra ji ny síd la emi ten ta ale -
bo byd li ska emi ten ta, dru hu cen né ho pa pie ra, jeho
splat nos ti, od vet vo vej kla si fi ká cie eko no mic kých čin -
nos tí emi ten ta cen né ho pa pie ra, a v prí pa de za hra nič -
ných cen ných pa pie rov aj pod ¾a od vet vo vej kla si fi ká cie
eko no mic kých čin nos tí ma ji te ¾a cen né ho pa pie ra.

(4) De ví zo vá ohla so va cia po vin nos� pod ¾a od se kov 1
až 3 sa musí pl ni� ohla so va ním úpl ných, správ nych,
prav di vých a ak tu ál nych úda jov v hlá se niach pre de ví -
zo vý or gán, kto ré sa mu sia bez plat ne a včas pred kla da� 
de ví zo vé mu or gá nu pria mo ale bo pros tred níc tvom de -
ví zo vé ho mies ta, a to pod ¾a od se ku 8, a tiež na vy žia da -
nie de ví zo vé ho or gá nu.

(5) De ví zo vé mies ta, pros tred níc tvom kto rých sa de -
ví zo vá ohla so va cia po vin nos� plní, sú aj bez sú hla su
dotk nu tých osôb po vin né bez zby toč né ho od kla du odo -
vzda� de ví zo vé mu or gá nu všet ky in for má cie zís ka né
v rám ci pl ne nia de ví zo vej ohla so va cej po vin nos ti.

(6) De ví zo vé or gá ny a de ví zo vé mies ta sú po vin né na -
kla da� s in for má cia mi zís ka ný mi v rám ci pl ne nia de ví -
zo vej ohla so va cej po vin nos ti tak, aby sa za me dzi lo ich
zne uži tiu. In for má cie zís ka né v rám ci pl ne nia de ví zo vej 
ohla so va cej po vin nos ti, kto ré sa tý ka jú jed not li vej oso -
by a kto ré umož ňu jú pria mu ale bo ne pria mu iden ti fi -
ká ciu tej to oso by, sa ne mô žu bez pí som né ho sú hla su
osôb, kto ré tie to in for má cie pos ky tli a kto rých sa tý ka -
jú, zve rej ňo va� ani ko mu ko¾ vek ozna mo va�, ani po u ži�
na iné ako šta tis tic ké úče ly.

(7) Na in for má cie zís ka né v rám ci pl ne nia de ví zo vej
ohla so va cej po vin nos ti a na zod po ved nos� za po ru še nie 
po vin nos tí usta no ve ných v od se ku 6 sa vz�a hu jú oso -
bit né zá ko ny.16a)

(8) Opat re ním, kto ré vydá Ná rod ná ban ka Slo ven ska
a kto ré sa vy hla su je v zbier ke zá ko nov uve rej ne ním
úpl né ho zne nia, sa usta no ví
a) štruk tú ra hlá se ní pod ¾a od se kov 1 až 3, ako aj roz -

sah, ob sah, čle ne nie, ter mí ny, for ma, spô sob,
 postup a mies to pred kla da nia ta kýchto hlá se ní vrá -
ta ne me to di ky na ich vy pra cú va nie,

b) spô sob a ter mí ny odo vzda nia in for má cií uve de ných
v od se ku 5 de ví zo vé mu or gá nu.

§ 9

zru še ný 

§ 10

zru še ný 

§ 11

Iné po vin nos ti

(1) Cez hra nič né pre vo dy pe ňaž ných pros tried kov sa
môžu vy ko ná va� len pros tred níc tvom Ná rod nej ban ky
Slo ven ska, pros tred níc tvom de ví zo vých miest v roz sa -
hu ur če nom v ban ko vom po vo le ní ale bo v de ví zo vej li -
cen cii na pos ky to va nie de ví zo vých pe ňaž ných slu žieb,
ale bo pros tred níc tvom pla tob ných sys té mov v roz sa hu
ur če nom v po vo le ní pod ¾a oso bit né ho zá ko na,16b) ak
oso bit ný zákon16b) ne us ta no vu je inak; tým to nie je
dotk nu té usta no ve nie §  13 ods.  2.

(2) Tu ze mec a cu dzo ze mec sú po vin ní pred kla da� de -
ví zo vé mu mies tu oso bit né po vo le nie, pod ¾a § 39 ods. 5,
ak sa pod ¾a toh to zá ko na vy ža du je, a do kla dy pre u ka -
zu jú ce účel po ža do va né ho pre vo du a pre u ká za� spl ne -
nie de ví zo vej ohla so va cej po vin nos ti, ak ich de ví zo vé
mies to vy ža du je.

(3) Tu ze mec a cu dzo ze mec sú po vin ní na vý zvu de ví -
zo vé ho mies ta pre u ká za� spl ne nie de ví zo vej ohla so va -
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16a) Na prí klad §  41 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č.  566/1992 Zb. v zne ní zá ko na č.  149/2001 Z. z., §  81 písm.  e) Zá kon ní ka
prá ce, §  17 až 20 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č.  249/1994 Z. z., §  122 Trest né ho zá ko -
na v zne ní ne skor ších pred pi sov.

16b) Zá kon 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 v zne ní ne skor ších pred pi sov.



cej po vin nos ti a ozna či� účel pre vo du pri ja té ho zo za -
hra ni čia v prí pa de, ak účel nie je uve de ný.

§ 12

Prá va a po vin nos ti de ví zo vých miest

(1) De ví zo vé mies to je po vin né vy ža do va� pred vy ko -
na ním prí sluš né ho pre vo du pred lo že nie oso bit né ho
po vo le nia pod ¾a § 39 ods. 5, ak sa pod ¾a toh to zá ko na
vy ža du je.

(2) De ví zo vé mies to je opráv ne né vy ža do va� v sú vis -
los ti s vy ko na ním prí sluš né ho pre vo du, pre u ká za nie
spl ne nia de ví zo vej ohla so va cej po vin nos ti a pred lo že -
nie do kla dov pre u ka zu jú cich účel po ža do va né ho pre -
vo du.

(3) De ví zo vé mies to je opráv ne né vy zva� prí jem cu
pre vo du zo za hra ni čia na pre u ká za nie spl ne nia de ví zo -
vej ohla so va cej po vin nos ti a na ozna če nie úče lu prí -
sluš né ho pre vo du, ak ten to účel nie je uve de ný.

(4) De ví zo vé mies to môže vy ko na� len tie ope rá cie,
kto ré sú v sú la de s tým to zá ko nom, so vše obec ne zá väz -
ný mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na jeho vy ko na -
nie, s me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto ré vz�a hy upra ve -
né tým to zá ko nom upra vu jú inak ako ten to zá kon
a kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná, a v sú la de
s de ví zo vý mi li cen cia mi, s oso bit ný mi po vo le nia mi  po -
d¾a § 39 ods. 5.

(5) De ví zo vé mies to je po vin né bez zby toč né ho od kla -
du ozná mi� prí sluš né mu de ví zo vé mu or gá nu po do zre -
nie z po ru še nia pred pi sov, zmlúv a roz hod nu tí uve de -
ných v od se ku 4.

(6) Ná rod ná ban ka Slo ven ska usta no ví opat re ním,
kto ré sa vy hla su je uve rej ne ním v zbier ke zá ko nov  po -
stup de ví zo vých miest pri usku toč ňo va ní pre vo dov do
za hra ni čia a zo za hra ni čia a voči cu dzo zem com.

§ 13

Ob cho do va nie s de ví zo vý mi hod no ta mi

(1) Ob cho do va� s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo  po -
skytova� de ví zo vé pe ňaž né služ by mož no iba v roz sa hu
ur če nom v ban ko vom po vo le ní ale bo v de ví zo vej li cen -
cii, ale bo v po vo le ní vy ko ná va� čin nos� pod ¾a oso bit né -
ho zá ko na,14) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Oso ba, kto rá je v rám ci podnikania9) pod ¾a oso bit -
né ho zákona16c) opráv ne ná vy ko ná va� ur či té ob cho dy
s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo pos ky to va� ur či té de ví -
zo vé pe ňaž né služ by, môže bez de ví zo vej li cen cie vy ko -
ná va� tie to ob cho dy ale bo pos ky to va� tie to služ by len
v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho zá ko na.16c)

(3) De ví zo vé mies to, kto ré ne vy ko ná va čin nos� na zá -
kla de ban ko vé ho po vo le nia, ne mô že pri ná ku pe pe ňaž -
ných pros tried kov v cu dzej mene ale bo pri pre daji pe -
ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene po nú ka�
a vy ko ná va� bez ho to vost né ob cho dy s pe ňaž ný mi  pro -
striedkami v cu dzej mene bez de ví zo vej li cen cie na

 vykonávanie bez ho to vost ných ob cho dov s pe ňaž ný mi
pros tried ka mi v cu dzej mene.

(4) De ví zo vé mies to, kto ré ne vy ko ná va čin nos� na zá -
kla de ban ko vé ho po vo le nia a kto ré pri ná ku pe pe ňaž -
ných pros tried kov v cu dzej mene ale bo pri pre daji pe -
ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene pre vza lo od
klien ta pe ňaž né pros tried ky v ho to vos ti, ne mô že pre -
vies� pro ti hod no tu tých to pe ňaž ných pros tried kov zo
svoj ho účtu na účet klien ta bez de ví zo vej li cen cie na vy -
ko ná va nie bez ho to vost ných ob cho dov s pe ňaž ný mi
pros tried ka mi v cu dzej mene.

(5) De ví zo vé mies to, kto ré ne vy ko ná va čin nos� na zá -
kla de ban ko vé ho po vo le nia, ne mô že pri ná ku pe pe ňaž -
ných pros tried kov v cu dzej mene ale bo pri pre daji pe -
ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene pri ja� od klien ta
pro ti hod no tu na svoj účet bez ho to vost ným pre vo dom
bez de ví zo vej li cen cie na vy ko ná va nie bez ho to vost ných
ob cho dov s pe ňaž ný mi pros tried ka mi v cu dzej mene
ok rem pri ja tia pro ti hod no ty pri ná ku pe pe ňaž ných
pros tried kov v cu dzej mene ale bo pri pre daji pe ňaž -
ných pros tried kov v cu dzej mene pros tred níc tvom ban -
ko vej pla tob nej kar ty.

(6) De ví zo vé mies to, kto ré je opráv ne né na ná kup pe -
ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene za slo ven skú
menu v ho to vos ti, je opráv ne né aj na ná kup še kov v cu -
dzej mene za slo ven skú menu a de ví zo vé mies to, kto ré
je opráv ne né na pre daj pe ňaž ných pros tried kov v cu -
dzej mene za slo ven skú menu v ho to vos ti, je opráv ne né
aj na pre daj še kov v cu dzej mene za slo ven skú menu.

(7) Vy ko ná va� ob cho dy s de ví zo vý mi hod no ta mi je
mož né iba v pre vádz kach ale bo za ria de niach, kto rých
uží va nie bolo po vo le né ko la u dač ným roz hod nu tím
pod ¾a oso bit né ho zá ko na.17)

(8) De ví zo vé mies to, kto ré mu bola ude le ná de ví zo vá
li cen cia na vy ko ná va nie ob cho dov s de ví zo vý mi hod no -
ta mi ale bo na pos ky to va nie de ví zo vých pe ňaž ných slu -
žieb, je po vin né
a) vies� oso bit nú evi den ciu vy ko na ných ob cho dov s de -

ví zo vý mi hod no ta mi a oso bit nú evi den ciu pos kyt nu -
tých de ví zo vých pe ňaž ných slu žieb; sú čas �ou ta -
kejto evi den cie mu sia by� úda je o pe ňaž nej hod no te
a me ne jed not li vých vy ko na ných ob cho dov s de ví zo -
vý mi hod no ta mi a jed not li vých pos kyt nu tých de ví -
zo vých pe ňaž ných slu žieb, úda je v roz sa hu usta no -
ve nom oso bit ným zákonom17a) o klien toch, s kto rý mi 
sa vy ko na li jed not li vé ob cho dy s de ví zo vý mi hod no -
ta mi ale bo kto rým sa pos ky tli jed not li vé de ví zo vé pe -
ňaž né služ by, a úda je o iden ti fi ko va ní jed not li vých
klien tov pod ¾a pís me na c),

b) pri vy ko ná va ní zme ná ren skej čin nos ti vies� kar to té -
ku pla ti diel v lis tin nej ale bo elek tro nic kej po do be
v roz sa hu svo jej zme ná ren skej čin nos ti,

c) iden ti fi ko va� klien ta spô so bom a v roz sa hu úda jov
usta no ve ných oso bit ným zákonom17a) pri kaž dom
ob cho de s de ví zo vý mi hod no ta mi a pri kaž dej de ví zo -
vej pe ňaž nej služ be; pri vy ko ná va ní zme ná ren skej
čin nos ti je de ví zo vé mies to po vin né tak to iden ti fi ko -
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16c) Na prí klad zá kon č.  507/2001 Z. z. o poš to vých služ bách.
 17) §  82 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
17a) §  5 ods.  1 písm.  a) až c) zá ko na č. 367/2000 Z. z. o ochra ne pred le ga li zá ciou príj mov z trest nej čin nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých 

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



va� klien ta pri kaž dom ob cho de s de ví zo vý mi hod no -
ta mi v hod no te pre vy šu jú cej 1 000 EUR, ak oso bit ný
zákon17b) ne us ta no vu je inak,

d) ur či� cenu, kto rú klient pla tí za vy ko na nie ob cho du
s de ví zo vý mi hod no ta mi ale bo za pos kyt nu tie de ví -
zo vej pe ňaž nej služ by,

e) vo svo jich pre vádz ko vých prie sto roch zre te¾ ne sprí -
stup ni� klien tom in for má ciu o cene pod ¾a pís me na d), 
po stu py a le ho ty vy ba vo va nia re kla má cií a s�až nos tí
sú vi sia cich s vy ko ná va ním ob cho dov s de ví zo vý mi
hod no ta mi a s pos ky to va ním de ví zo vých pe ňaž ných
slu žieb vrá ta ne in for má cií o ná kla doch spo je ných
s re kla má cia mi a o po stu poch rie še nia spo rov pod ¾a
toh to zá ko na a oso bit ných pred pi sov,18)

f) pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo ven ska úda je o vy ko -
na ných ob cho doch s de ví zo vý mi hod no ta mi a o  po -
skytnutých de ví zo vých pe ňaž ných služ bách a úda je
o ich vy ko ná va ní a pos ky to va ní,

g) pri vy ko ná va ní bez ho to vost ných ob cho dov s pe ňaž -
ný mi pros tried ka mi v cu dzej mene za bez pe či� vzá -
jom né or ga ni zač né a per so nál ne od de le nie do jed ná -
va nia tých to ob cho dov, vy spo ria da nia tých to
ob cho dov a ich vnú tor nej kon tro ly; o tých to ob cho -
doch je de ví zo vé mies to po vin né vies� aj od de le nú
ana ly tic kú evi den ciu v sys té me úč tov níc tva.

  (9) De ví zo vé mies to, kto ré mu bola ude le ná de ví zo vá 
li cen cia na vy ko ná va nie ob cho dov s de ví zo vý mi hod no -
ta mi ale bo na pos ky to va nie de ví zo vých pe ňaž ných slu -
žieb, je po vin nou oso bou pod ¾a oso bit né ho zá ko na.17b)

(10) De ví zo vé mies to, kto ré mu bola ude le ná de ví zo vá 
li cen cia na vy ko ná va nie ob cho dov s de ví zo vý mi hod no -
ta mi ale bo na pos ky to va nie de ví zo vých pe ňaž ných slu -
žieb, je aj bez sú hla su dotk nu tých osôb po vin né sprí -
stup ni� a pos ky to va� de ví zo vé mu or gá nu všet ky
in for má cie, kto ré de ví zo vé mies to má o ob cho doch s de -
ví zo vý mi hod no ta mi a o de ví zo vých pe ňaž ných služ -
bách vrá ta ne úda jov o klien toch a úda jov o iných oso -
bách, kto ré sa po die¾a li na ob cho doch s de ví zo vý mi
hod no ta mi ale bo na de ví zo vých pe ňaž ných služ bách
ale bo kto ré sú zod po ved né za ob cho dy s de ví zo vý mi
hod no ta mi ale bo za de ví zo vé pe ňaž né služ by.

(11) Opat re ním, kto ré vydá Ná rod ná ban ka Slo ven -
ska a kto ré sa vy hla su je v zbier ke zá ko nov uve rej ne ním 
úpl né ho zne nia, sa môžu usta no vi� po dro bnos ti o sku -
toč nos tiach a po žia dav kách pod ¾a od se ku 8, ako aj roz -
sah, ob sah, ter mí ny, for ma, spô sob, pos tup a mies to
pred kla da nia úda jov o vy ko na ných ob cho doch s de ví -
zo vý mi hod no ta mi a o pos kyt nu tých de ví zo vých pe ňaž -
ných služ bách.

§ 14 až 18 

zru še né 

§ 19

zru še ný

§ 19a

Na do bú da nie ne hnu te¾ nos tí v tu zem sku

(1) Cu dzo ze mec môže na do bud nú� vlast níc ke prá vo
k ne hnu te¾ nos tiam v tu zem sku s vý nim ka mi pod ¾a od -
se ku 2.

(2) Cu dzo ze mec ne mô že na do bud nú� vlast níc ke prá vo
a) k pôde, kto rá tvo rí po ¾no hos po dár sky pôd ny fond19)

na chá dza jú ci sa za hra ni cou za sta va né ho úze mia
obce a k pôde, kto rá tvo rí les ný pôd ny fond20) na chá -
dza jú ci sa za hra ni cou za sta va né ho úze mia obce;
toto ob me dze nie ne pla tí pre cu dzo zem ca, kto rý je
1. ob ča nom Slo ven skej re pub li ky,
2. štát nym prí sluš ní kom člen ské ho štá tu Eu róp skej 

únie a má na zá kla de re gis trá cie prá vo na pre -
chod ný po byt,21) ak ide o na do bud nu tie vlast níc -
ke ho prá va k pôde, kto rá tvo rí po ¾no hos po dár sky
pôd ny fond19) a na kto rej hospodári21a) naj me nej
tri roky po na do bud nu tí plat nos ti zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii,

b) k ne hnu te¾ nos tiam, kto rých na do bú da nie je ob me -
dze né oso bit ný mi pred pis mi.21b) 

§ 20 až 23

zru še né

TRE TIA  ČASŤ
DE VÍ ZO VÁ KON TRO LA 

§ 24

De ví zo vý do h¾ad

(1) De ví zo vý do h¾ad vy ko ná va jú v rám ci svo jej pô sob -
nos ti de ví zo vé or gá ny; de ví zo vý do h¾ad pl ne nia ohla so -
va cej po vin nos ti pod ¾a § 8 v sub jek toch uve de ných v § 4
ods. 2 vy ko ná va Ná rod ná ban ka Slo ven ska.

(2) De ví zo vý or gán kon tro lu je pl ne nie a do dr žia va nie
toh to zá ko na a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi -
sov vy da ných na jeho vy ko na nie. Pri tej to kon tro le je
opráv ne ný vy ža do va� pot reb nú sú čin nos� kon tro lo va -
ných osôb, naj mä pred lo že nie pot reb ných do kla dov
a vy svet le nia.
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17b) Na prí klad Ob čian sky súd ny po ria dok, zá kon č.  244/2002 Z. z. o roz hod cov skom ko na ní, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 18) Zá kon č. 367/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 19) Na prí klad zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. o ochra ne po ¾no hos po dár ske ho pôd ne ho fon du v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 20) Na prí klad zá kon č. 61/1977 Zb. o le soch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

 21) § 30 zá ko na 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.
21a) Zá kon č. 105/1990 Zb. o súk rom nom pod ni ka ní ob ča nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
21b) Na prí klad zá kon č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon), zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z.
o ochra ne prí ro dy a kra ji ny v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 135/1961 Zb. o po zem ných ko mu ni ká ciách v zne ní ne skor ších pred -
pi sov, zá kon č. 27/1987 Zb. o štát nej pa miat ko vej sta rost li vos ti v zne ní zá ko na č. 183/2000 Z. z.



(3) Ak sa de ví zo vý do h¾ad vy ko ná va for mou kon tro ly
na mies te, vz�a hy me dzi de ví zo vým or gá nom a kon tro -
lo va ný mi oso ba mi sa spra vu jú usta no ve nia mi oso bit -
né ho zá ko na,23) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(4) Kon tro lo va né oso by sú po vin né v sú vis los ti s de ví -
zo vým do h¾a dom pos kyt nú� de ví zo vé mu or gá nu  po -
trebnú sú čin nos�.

(5) Ak de ví zo vý or gán pri kon tro le na mies te zis tí ne -
dos tat ky v čin nos ti kon tro lo va nej oso by, určí23a) jej pri -
me ra nú le ho tu na od strá ne nie ne dos tat kov, prí pad ne
pri ká že ukon či� ne po vo le nú čin nos�.

§ 24a

Opat re nia na ná pra vu a sank cie

(1) Ak de ví zo vý or gán zis tí ne dos tat ky v čin nos ti kon -
tro lo va nej oso by spo čí va jú ce v po ru še ní ale bo ob chá -
dza ní usta no ve ní toh to zá ko na ale bo iných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných na jeho vy ko -
na nie, v ne do dr ža ní ale bo pre kro če ní pod mie nok ur če -
ných v de ví zo vej li cen cii ale bo v oso bit nom po vo le ní
pod ¾a §  39 ods.  5, môže kon tro lo va nej oso be pod ¾a zá -
važ nos ti, spô so bu a mie ry za vi ne nia, po va hy, roz sa hu
a doby tr va nia pro ti práv ne ho ko na nia ale bo iných zis -
te ných ne dos tat kov
a) ulo ži� opat re nie na ná pra vu, a to po vin nos� od strá -

ni� ne dos tat ky v ur če nej le ho te,
b) ob me dzi� ale bo po za sta vi� vý kon čin nos tí ale bo vý -

kon nie ktorej čin nos ti pod ¾a de ví zo vej li cen cie,
c) odob ra� de ví zo vú li cen ciu,
d) ulo ži� po ku tu za pod mie nok usta no ve ných v od se -

ku 2.

(2) Po ku tu pod ¾a od se ku 1 písm.  d) mož no ulo ži�
a) za ne spl ne nie de ví zo vej ohla so va cej po vin nos ti ale -

bo po vin nos ti pos kyt nú� sú čin nos� de ví zo vé mu or -
gá nu pri vý ko ne de ví zo vé ho do h¾a du až do 1 000 000 
Sk,

b) za ne spl ne nie de po zit nej po vin nos ti až do 0,3 % zo
sumy po vin né ho de po zi ta za kaž dý čo len za ča tý ka -
len dár ny deň ne spl ne nia de po zit nej po vin nos ti,

c) za ne spl ne nie opat re nia na ná pra vu ulo že né ho  po -
d¾a pís me na a) až do 500 000 Sk,

d) za vý kon ne po vo le nej čin nos ti ale bo v iných prí pa -
doch, kto ré nie sú uve de né v pís me nách a) až c),
1. až do 50 % zo sumy, kto rej sa týka zis te ný ne dos -

ta tok,
2. až do 10 000 000 Sk, ak ne mož no zis ti� sumu,

kto rej sa týka zis te ný ne dos ta tok.

(3) Opat re nia na ná pra vu, po ku tu a ïal šie sank cie
pod ¾a od se kov 1 a 2 mož no uk la da� sú bež ne, a to aj jed -
ným roz hod nu tím; po ku tu mož no uk la da� aj opa ko va -
ne. Ich ulo že ním nie je dotk nu tá zod po ved nos� pod ¾a
oso bit ných pred pi sov.16a)

(4) Pro ti roz hod nu tiu de ví zo vé ho or gá nu pod ¾a od se -

kov 1 a 2 mož no poda� roz klad. Roz klad po da ný pro ti
roz hod nu tiu pod ¾a od se ku 1 písm.  a) ale bo písm. b)
nemá od klad ný úči nok.

(5) Ko na nie pod ¾a od sekov 1 a 2 mož no za ča� do jed -
né ho roka odo dňa zis te nia ne dos tat kov, naj ne skôr
však do troch ro kov odo dňa vzni ku tých to ne dos tat -
kov.

(6) Dňom prá vo plat nos ti roz hod nu tia o odob ra tí de -
ví zo vej li cen cie za ni ká živ nos ten ské oprávnenie23b)
v roz sa hu odob ra tej de ví zo vej li cen cie.

(7) Prá vo plat né roz hod nu tie, kto ré bolo vy da né pod ¾a 
od se ku 1 písm.  a), b) ale bo c), de ví zo vý or gán bez zby -
toč né ho od kla du ozná mi miest ne prí sluš né mu živ nos -
ten ské mu úra du.

(8) Ulo že ná po ku ta je splat ná do 30 dní od prá vo plat -
nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty a vý nos z po ku ty je
príj mom štát ne ho roz po čtu.

(9) Po ku ty, kto ré ulo žil de ví zo vý or gán, vy má ha sprá -
va fi nanč nej kon tro ly prí sluš ná pod ¾a síd la, mies ta
pod ni ka nia ale bo tr va lé ho po by tu kon tro lo va nej oso by.

§  25 až 37 

Zru še né

PIA  TA  ČASŤ

OSO BIT NÉ USTA NO VE NIA

§ 38

(1) De po zit ná po vin nos� je po vin nos� práv nic kej oso -
by a fy zic kej oso by dr ža� v zá uj me sta bi li ty meny po čas
ur či tej doby na oso bit nom účte v ban ke usta no ve né
per cen to ob je mu pe ňaž ných pros tried kov
a) z me dzi ban ko vých de po zít za hra nič ných bánk v tu -

zem ských ban kách a v po boč kách za hra nič ných
bánk v tu zem sku,

b) z de po zít cu dzo zem cov, kto rí nie sú ban kou v tu zem -
ských ban kách, a v po boč kách za hra nič ných bánk
v tu zem sku,

c) z fi nanč ných úve rov pri ja tých tu zem com od cu dzo -
zem cov,

d) zís ka ných z emi sie tu zem ských dlho pi sov a z ostat -
ných cen ných pa pie rov vy da ných v za hra ni čí, s kto -
rý mi je spo je né prá vo na pe ňaž né pl ne nie.

(2) Po čas tr va nia de po zit nej po vin nos ti ne mô že práv -
nic ká oso ba ani fy zic ká oso ba, na kto ré sa de po zit ná
po vin nos� vz�a hu je, s pe ňaž ný mi pros tried ka mi na
tom to účte vo¾ ne na kla da� a ne mô žu pre vies� svo je prá -
vo na ich vý pla tu na inú oso bu.

(3) Mi nis ter stvo a Ná rod ná ban ka Slo ven ska usta no -
via vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som de po zit -
nú po vin nos�, dobu jej tr va nia, roz sah, oso by, kto ré sú
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 23) § 36 ods. 1 až 6 a § 37 a § 37a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Dru há čas� zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

23a) § 37 ods. 3 písm. d) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. v zne ní zá ko na č. 149/2001 Z. z.
23b) §  57 ods.  1 písm.  e) zá ko na č.  455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



z de po zit nej po vin nos ti vy ňa té, a ïal šie po dro bnos ti
uplat ňo va nia tej to po vin nos ti pod ¾a od se ku 1 a ozná -
mia, v kto rej ban ke sa oso bit ný účet ve die. 

§ 39

Nú dzo vý stav v de ví zo vom
hos po dár stve

(1) Pri ne priaz ni vom vý vo ji pla tob nej bi lan cie, kto rý
zá sad ným spô so bom ohroz u je pla tob nú schop nos�
voči za hra ni čiu ale bo vnú tor nú me no vú rov no vá hu
Slo ven skej re pub li ky, môže vlá da Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „vlá da“) na ná vrh Ná rod nej ban ky Slo ven ska
vy hlá si� nú dzo vý stav29) v de ví zo vom hos po dár stve.
O ná vr hu Ná rod nej ban ky Slo ven ska roz hod ne bez zby -
toč né ho od kla du. Nú dzo vý stav sa za čí na dňom, kto -
rým ho vlá da ve rej ne vy hlá si, a kon čí sa dňom ur če ným
vlá dou pri jeho vy hlá se ní, naj ne skôr však uply nu tím
troch me sia cov odo dňa jeho vy hlá se nia.

(2) V čase nú dzo vé ho sta vu v de ví zo vom hos po dár -
stve, ak je bez pros tred ne a váž ne ohroz e ná pla tob ná
schop nos� Slo ven skej re pub li ky voči za hra ni čiu, je za -
ká za né
a) tu zem com a cu dzo zem com na do bú da� de ví zo vé hod -

no ty za slo ven skú menu; zá kaz sa ne vz�a hu je na de -
ví zo vé mies ta,

b) usku toč ňo va� aké ko¾ vek úhra dy z tu zem ska do za -
hra ni čia vrá ta ne pre vo dov pe ňaž ných pros tried kov
me dzi ban ka mi a ich po boč ka mi,

c) uk la da� pe ňaž né pros tried ky na účty v za hra ni čí.

(3) V čase nú dzo vé ho sta vu v de ví zo vom hos po dár -
stve, ak je váž ne ohroz e ná vnú tor ná me no vá rov no vá ha 
Slo ven skej re pub li ky, je za ká za né
a) pre dá va� tu zem ské cen né pa pie re cu dzo zem com,
b) pri jí ma� fi nanč né úve ry od cu dzo zem cov,
c) zria ïo va� v tu zem sku účty cu dzo zem cov a uk la da�

pe ňaž né pros tried ky na účty cu dzo zem cov,
d) pre vá dza� pe ňaž né pros tried ky zo za hra ni čia me dzi

ban ka mi a ich po boč ka mi.

(4) Vlá da pri vy hlá se ní nú dzo vé ho sta vu v de ví zo vom
hos po dár stve uve die, či ide o nú dzo vý stav v de ví zo vom
hos po dár stve, na kto rý sa vz�a hu jú zá ka zy uve de né
v od se ku 2 ale bo v od se ku 3, ale bo o zá ka zy uve de né
v oboch od se koch. Vlá da po do ho de s Ná rod nou ban -
kou Slo ven ska zá ro veň môže vy hlá si� ok ruh sub jek tov
ale bo čin nos tí, na kto ré sa zá ka zy ne vz�a hu jú. Vo ve rej -
nom vy hlá se ní sa uve die aj údaj o tom, kde je jeho úpl -
né zne nie kaž dé mu prí stup né na na zre tie.

(5) De ví zo vý or gán môže v in di vi du ál nych prí pa doch
z dô vo dov ohroz e nia ži vo ta ale bo zdra via osôb ale bo
v zá uj me zlep še nia pla tob nej bi lan cie a me no vej sta bi li -
ty ude li� oso bit né po vo le nie zo zá ka zov pod ¾a od se ku 2
ale bo od se ku 3.

ŠIES  TA  ČASŤ
SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ

A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

Spo loč né usta no ve nia

§ 40

Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, na ko na nie a roz -
ho do va nie de ví zo vé ho or gá nu pri vý ko ne pô sob nos ti
pod ¾a toh to zá ko na ok rem §  24 ods.  3 a 5 sa vz�a hu je
oso bit ný predpis30) s tým, že na ko na nie a roz ho do va nie 
v pr vom stup ni pri vý ko ne pô sob nos ti pod ¾a toh to zá ko -
na je prí sluš ný út var ur če ný or ga ni zač ným po riad kom
Ná rod nej ban ky Slo ven ska.

§  41 

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú do práv ne ho po riad ku
Slo ven skej re pub li ky práv ne akty uve de né v prí lo he.  

§ 42

Vz�ah k me dzi ná rod ným zmlu vám

Usta no ve nia toh to zá ko na sa po u ži jú, len ak ne us ta -
no vu je nie čo iné me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo -
ven ská re pub li ka via za ná. 

§ 43

Pre chod né usta no ve nie

(1) De ví zo vé po vo le nia vy da né pod ¾a do te raj ších
pred pi sov sa po va žu jú za de ví zo vé po vo le nia pod ¾a toh -
to zá ko na, ak sa vy da nie de ví zo vé ho po vo le nia pod ¾a
toh to zá ko na na ïa lej vy ža du je.

(2) Oso by uve de né v § 2 písm. o) bo doch 2 a 3, kto ré
vy ko ná va jú čin nos� na zá kla de de ví zo vé ho po vo le nia
pod ¾a do te raj ších pred pi sov, sú po vin né po žia da� de ví -
zo vý or gán o vy da nie de ví zo vej li cen cie pod ¾a toh to zá -
ko na naj ne skôr do jed né ho roka od na do bud nu tia jeho
účin nos ti, inak de ví zo vé po vo le nie uply nu tím tej to
doby za ni ká. Ak bola žia dos� po da ná včas, de ví zo vé po -
vo le nie za ni ká dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz -
hod nu tia o žia dos ti o vy da nie de ví zo vej li cen cie.

(3) Ak sa v iných vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi soch po u ží va po jem „va lu ty“ ale bo „de ví zy“, ro -
zu me jú sa tým pe ňaž né pros tried ky v cu dzej mene
v kur ze vy hla so va nom Ná rod nou ban kou Slo ven ska.31)

§  43a

Pre chod né usta no ve nia
k úpra vám účin ným od 1. ja nu ára 2004

(1) Sú hlas né vy jad re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska
k vy da niu kon ces nej listiny11) na zme ná ren skú čin -
nos�, kto ré bolo vy da né pred 1. ja nu árom 2004, sa od
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29) Čl. 119 písm. d) a čl. 118 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky.
30) §  94 až 114 zá ko na č. 483/2001 Z. z.
31) § 28 písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. 



1. ja nu ára 2004 po va žu je za de ví zo vú li cen ciu pod ¾a
toh to zá ko na na vy ko ná va nie ob cho dov s de ví zo vý mi
hod no ta mi v roz sa hu ná ku pu pe ňaž ných pros tried kov
v cu dzej mene za slo ven skú menu v ho to vos ti. Na ob -
me dze nie ale bo po za sta ve nie vý ko nu čin nos tí pod ¾a ta -
kejto de ví zo vej li cen cie a na odob ra tie ta kejto de ví zo vej
li cen cie sa vz�a hu jú usta no ve nia toh to zá ko na.

(2) De ví zo vé li cen cie vy da né pod ¾a do te raj ších pred -
pi sov sa po va žu jú za de ví zo vé li cen cie pod ¾a toh to zá ko -
na, ak sa de ví zo vá li cen cia na ïa lej vy ža du je pod ¾a toh -
to zá ko na. Dr ži te lia ta kýchto de ví zo vých li cen cií sú
po vin ní odo vzda� Ná rod nej ban ke Slo ven ska úrad ne
osved če nú kó piu živ nos ten ské ho lis tu ale bo kon ces nej
listiny11) o živ nos ten skom opráv ne ní na čin nos�, kto rá
je pred me tom de ví zo vej li cen cie, a tiež spl ni� pod mien -
ky a po žia dav ky pod ¾a toh to zá ko na naj ne skôr do
31. de cem bra 2004, inak im dňom uply nu tia toh to ter -
mí nu de ví zo vá li cen cia za ni ká. De ví zo vé li cen cie a de ví -
zo vé po vo le nia vy da né pod ¾a do te raj ších pred pi sov,
kto ré sa už na ïa lej ne vy ža du jú pod ¾a toh to zá ko na, za -
ni ka jú uply nu tím 31. de cem bra 2003.

(3) Ko na nia pred de ví zo vým or gá nom za ča té pod ¾a do -
te raj ších pred pi sov a prá vo plat ne ne u kon če né pred 1. ja -
nu árom 2004 sa do kon čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

(4) Hlá se nia, kto rý mi sa pod ¾a do te raj ších pred pi sov
plní v roku 2004 de ví zo vá ohla so va cia po vin nos� za rok
2003, sa zos ta via a pred lo žia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.

§ 44

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu jú sa:
1. zá kon č. 528/1990 Zb. De ví zo vý zá kon v zne ní zá ko -

na č. 228/1992 Zb., zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 26/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 106/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 161/1993 Z. z. a zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z.,

2. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva fi nan cií a Štát -
nej ban ky česko-slovenskej č. 303/1992 Zb., kto rou
sa vy ko ná va de ví zo vý zá kon,

3. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva fi nan cií, Štát nej
ban ky česko-slovenskej a Fe de rál ne ho mi nis ter stva
za hra nič né ho ob cho du č. 323/1990 Zb. o po vo ¾o va -
ní ma jet ko vých účas tí na pod ni ka ní v za hra ni čí
a pre vo dov ma jet ko vých po dielov de ví zo vých tu zem -
cov na za hra nič nej práv nic kej oso be s pod ni ka te¾ -
skou čin nos �ou na de ví zo vých cu dzo zem cov,

4. § 36 ods. 1 písm. b), ods. 4 až 10 zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod -
nej ban ke Slo ven ska.

§ 44a

Zru šu jú sa:
1. § 9 vy hláš ky Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub -

li ky a Ná rod nej ban ky Slo ven ska č. 203/1995 Z. z.,

kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia De ví zo -
vé ho zá ko na,

2. opat re nie Štát nej ban ky česko-slovenskej z 1. ok -
tób ra 1992, kto rým sa usta no vu je pos tup de ví zo -
vých tu zem cov práv nic kých osôb v prí pa de pri ja tia
plat by v de ví zo vých pros tried koch v ho to vos ti v ob -
las ti ope ra tív nej evi den cie a vý kaz níc tva (re gis tro va -
né v čiast ke 103/1992 Zb.),

3. opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska zo 17. júna
1994 č. 19, kto rým sa ur ču jú pod mien ky pre nie -
ktoré ob cho dy s de ví zo vý mi hod no ta mi vy ko ná va ný -
mi ban ka mi (ozná me nie č. 225/1994 Z. z.),

4. opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska z 25. sep tem -
bra 1995 č. 6, kto rým sa usta no vu je roz sah ku po va -
ných pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene v ho to -
vos ti tu zem com fy zic kou oso bou (ozná me nie
č. 205/1995 Z. z.),

5. opat re nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska z 25. sep tem -
bra 1995 č. 7, kto rým sa usta no vu je roz sah po nu ko -
vej po vin nos ti tu zem cov práv nic kých osôb (ozná me -
nie č. 206/1995 Z. z.).

§ 44b

Zru šo va cie usta no ve nie
k úpra vám účin ným od 1. ja nu ára 2004

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej
re pub li ky a Ná rod nej ban ky Slo ven ska č.  390/1999
Z. z., kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia De ví -
zo vé ho zá ko na, v zne ní vy hláš ky č.  477/2000 Z. z. a vy -
hláš ky č.  522/2001 Z. z.

§ 45

Účin nos�

Ten to zá kon č. 202/1995 Z. z. na do bú da účin nos�
1. ok tób ra 1995.

Zá kon č. 45/1998 Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ap rí la
1998.

Zá kon č. 200/1998 Z. z. na do bu dol účin nos� 1. júla
1998.

Zá kon č. 388/1999 Z. z. na do bu dol účin nos� 31. de -
cem bra 1999 s vý nim kou čl. I § 8 ods. 1, kto rý na do bu -
dol účin nos� 1. ja nu ára 2000.

Zá ko ny č. 367/2000 Z. z. a č. 442/2000 Z. z. na do -
bud li účin nos� 1. ja nu ára 2001.

Zá kon č. 456/2002 Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ja nu -
ára 2003 s vý nim kou usta no ve ní čl. I § 10, § 14, § 20
a § 21, kto ré na do bud li účin nos� 1. ja nu árom 2004,
a s vý nim kou čl. I § 19 a 19a, kto ré na do budli účin nos�
dňom 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 skym spo lo čen stvám a Eu -
róp skej únii.

Zá kon č. 602/2003 Z. z. na do bu dol účin nos�
1.  januá ra 2004 s vý nim kou usta no ve nia čl. I § 19a
ods. 2 písm. a) druhého bodu, kto rý na do budol účin -
nos� dňom 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.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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ZOZ NAM PREBERA NÝCH SMER NÍC

Tým to zá ko nom sa pre be rá táto smer ni ca:
1. Smer ni ca Rady 88/361/EHS z 24. jú na 1988 o vy ko ná va ní člán ku 67 zmlu vy (Ú. v. ES L 178 z 8. 7. 1988).

2. Pre klad uve de nej smer ni ce sa na chá dza v da ta bá ze cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ky sek cie In šti tút pre ap ro xi -
má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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Prí lo ha k zá ko nu Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č.  202/1995 Z. z.
v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.
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V Y H L Á Š K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

a Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky

zo 7. mája 2004

o vý dav koch spo je ných s vo¾ ba mi do Eu róp ske ho par la men tu

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo vnút ra“) a Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „šta tis tic ký úrad“) pod ¾a § 43 ods. 2
zá ko na č. 331/2003 Z. z. o vo¾ bách do Eu róp ske ho par -
la men tu po do ho de s Mi nis ter stvom fi nan cií Slo ven skej 
re pub li ky usta no vu jú:

§ 1

Vý dav ka mi spo je ný mi s vo¾ ba mi do Eu róp ske ho par -
la men tu (ïa lej len „vý dav ky spo je né s vo¾ ba mi“), kto ré
sa uhrá dza jú zo štát ne ho roz po čtu, sú vý dav ky na
a) tlač hla so va cích líst kov, zo zna mov vo li čov, me to dic -

kých a in for mač ných ma te riá lov, prí ru čiek a ïal ších 
vo leb ných tla čív,

b) obál ky, ar chív ne oba ly a pe čiat ky okrsko vých vo leb -
ných ko mi sií,

c) jed not né prog ra mo vé spra co va nie čer pa nia fi nanč -
ných pros tried kov na vo¾ by do Eu róp ske ho par la -
men tu (ïa lej len „vo¾ by“),

d) ochra nu vo leb ných miest nos tí a zvý še nú ochra nu
ve rej né ho po riad ku v deň ko na nia vo lieb,

e) vy ba ve nie vo leb ných miest nos tí štát ny mi zá sta va -
mi, štát ny mi vlaj ka mi, štát ny mi znak mi a vo leb ný mi 
schrán ka mi,

f) vy ba ve nie oso bit ných prie sto rov ur če ných na úpra -
vu hla so va cích líst kov vo vo leb ných miest nos tiach,

g) za bez pe če nie vý po čto vej, ko mu ni kač nej a rep ro gra -
fic kej tech ni ky vrá ta ne jej zá klad né ho prog ra mo vé -
ho vy ba ve nia a li cen cií, ob sta ra nie spot reb né ho ma -
te riá lu a ná hrad ných die lov k vý po čto vej
a rep ro gra fic kej tech ni ke po u ží va nej pri za bez pe čo -
va ní vo lieb,

h) op ra vy, ser vis a ob me nu tech nic kých za ria de ní pot -
reb ných na za bez pe če nie vo lieb,

i) poš to vé a te le ko mu ni kač né služ by v roz sa hu pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,1)

j) ener gie,

k) ma te riál ne za bez pe če nie vo leb ných ko mi sií a od bor -
ných (su ma ri zač ných) út va rov vo leb ných ko mi sií,

l) ces tov né náhrady2) čle nov a za pi so va te ¾ov vo leb ných 
ko mi sií, čle nov od bor ných (su ma ri zač ných) út va rov
vo leb ných ko mi sií, čle nov odborno-administratív-
neho út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi sie a po moc -
ných pra cov ných síl vo leb ných ko mi sií,

m) ob čer stve nie a stra vo va nie čle nov a za pi so va te ¾ov
 volebných ko mi sií, čle nov od bor ných (su ma ri zač -
ných) út va rov vo leb ných ko mi sií, čle nov odborno-
-administratívneho út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi -
sie a po moc ných pra cov ných síl vo leb ných ko mi sií
v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

n) do prav né v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
pre vádz ku mo to ro vých vo zi diel a pre prav né vrá ta ne
do pra vy a pre pra vy vo leb ných ma te riá lov, tla čív
a zá pis níc o vý sled koch vo lieb,

o) od me ny a ná hra dy mzdy za pi so va te ¾a Ústred nej vo -
leb nej ko mi sie, za pi so va te ¾ov ob vod ných vo leb ných
ko mi sií, od me ny čle nov a  za pi so va te ¾ov okrsko vých
vo leb ných ko mi sií,4) čle nov odborno-administratív-
neho út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi sie, čle nov od -
bor ných (su ma ri zač ných) út va rov vo leb ných ko mi sií 
a po moc ných pra cov ných síl vo leb ných ko mi sií, za -
mest nan cov, kto rí za bez pe ču jú úlo hy sú vi sia ce
s prí pra vou a spra co va ním vý sled kov vo lieb, ná hra -
dy mzdy za mest ná va te ¾om čle nov vo leb ných ko mi sií
a ná hra dy samo stat ne zá rob ko vo čin ným oso bám,
kto ré vy ko ná va li funk ciu čle na vo leb ných ko mi sií,4)
vrá ta ne úhra dy po ist né ho do po is �ov ní pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov,5)

p) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
r) ná jom né za vo leb né miest nos ti, ich pre vádz ku a ne -

vy hnut né úpra vy,
s) tlač a do ru čo va nie ozná me ní o mies te a čase ko na nia 

vo lieb a do ru čo va nie zo zna mu kan di dá tov uve de -
ných na za re gis tro va ných kan di dát nych lis ti nách,
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1) Opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 4283/2003-41 zo 16. ap rí la 2003, kto rým sa usta no vu je roz poč to vá kla si fi ká cia
(ozná me nie č. 150/2003 Z. z.) v zne ní opat re nia z 9. de cem bra 2003 č. 24996/2003-42 (ozná me nie č. 571/2003 Z. z.).

2) Zá kon č. 283/2002 Z. z. o ces tov ných ná hra dách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Vý nos Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 41/59/1996, kto rým sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách (ozná me nie č. 66/1996 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 4283/2003-41 zo 16. ap rí la 2003.

4) § 41 ods. 5 zá ko na č. 331/2003 Z. z. o vo¾ bách do Eu róp ske ho par la men tu.
5) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní

Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní
ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.



t) služ by na za bez pe če nie prí pra vy, spra co va nia a mo -
ni to ro va nia vý sled kov vo lieb,

u) po plat ky spo je né s pre no som dát,
v) zmluv né po is te nie tech ni ky v sprá ve šta tis tic ké ho

úra du po čas pre pra vy do prie sto rov a z prie sto rov
ur če ných pre od bor né (su ma ri zač né) út va ry vo leb -
ných ko mi sií,

x) od me ny na zá kla de do hôd o vy ko na ní prá ce na za -
bez pe če nie vo lieb a spra co va nie vý sled kov vo lieb,

y) vý dav ky spo je né s vy hlá se ním vý sled kov vo lieb
a s pre zen tá ciou vý sled kov vo lieb vrá ta ne pre zen tá -
cie v me dzi ná rod ných or gá noch,

z) vý dav ky Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven -
skej re pub li ky v sú vis los ti s vo¾ ba mi.

§ 2

(1) Vý dav ky spo je né s vo¾ ba mi pod ¾a § 1 uhrá dza
a) mi nis ter stvo vnút ra

1. pria mo,
2. pros tred níc tvom kraj ské ho úra du,
3. pros tred níc tvom ob vod né ho úra du,
4. pros tred níc tvom obce a v hlav nom mes te Slo ven -

skej re pub li ky Bra ti slava a v mes te Ko ši ce  pro -
stredníctvom mest skej čas ti (ïa lej len „obec“),

b) šta tis tic ký úrad.

(2) Mi nis ter stvo vnút ra uhrá dza pria mo vý dav ky na
a) tlač hla so va cích líst kov, zo zna mov vo li čov, me to dic -

kých a in for mač ných ma te riá lov, prí ru čiek a ïal ších 
vo leb ných tla čív,

b) obál ky, ar chív ne oba ly a pe čiat ky okrsko vých vo leb -
ných ko mi sií,

c) jed not né prog ra mo vé spra co va nie čer pa nia fi nanč -
ných pros tried kov na vo¾ by,

d) ochra nu vo leb ných miest nos tí a zvý še nú ochra nu
ve rej né ho po riad ku v deň ko na nia vo lieb,

e) vy ba ve nie vo leb ných miest nos tí štát ny mi zá sta va -
mi, štát ny mi vlaj ka mi, štát ny mi znak mi a vo leb ný mi 
schrán ka mi,

f) vy ba ve nie oso bit ných prie sto rov ur če ných na úpra -
vu hla so va cích líst kov vo vo leb ných miest nos tiach,

g) za bez pe če nie vý po čto vej a rep ro gra fic kej tech ni ky
vrá ta ne jej zá klad né ho prog ra mo vé ho vy ba ve nia,
ob sta ra nie spot reb né ho ma te riá lu a ná hrad ných
die lov k vý po čto vej a rep ro gra fic kej tech ni ke po u ží -
va nej pri za bez pe čo va ní vo lieb,

h) op ra vy, ser vis a ob me nu tech nic kých za ria de ní pot -
reb ných na za bez pe če nie vo lieb,

i) te le ko mu ni kač né služ by v roz sa hu pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,1)

j) ma te riál ne za bez pe če nie Ústred nej vo leb nej ko mi -
sie, 

k) ces tov né náhrady2) čle nov a za pi so va te ¾a Ústred nej
vo leb nej ko mi sie a čle nov odborno-administratív-
neho út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi sie,

l) ob čer stve nie a stra vo va nie čle nov a za pi so va te ¾a
Ústred nej vo leb nej ko mi sie a čle nov odborno-admi-
nis tra tív ne ho út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi sie
v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

m) do prav né v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
pre vádz ku mo to ro vých vo zi diel a pre prav né vrá ta ne

do pra vy a pre pra vy vo leb ných ma te riá lov, tla čív
a zá pis níc o vý sled koch vo lieb,

n) od me ny a ná hra dy mzdy za pi so va te ¾a Ústred nej vo -
leb nej ko mi sie, čle nov od bor no—ad mi nis tra tív ne ho
út va ru Ústred nej vo leb nej ko mi sie, ná hra dy mzdy
za mest ná va te ¾om čle nov Ústred nej vo leb nej ko mi sie 
a ná hra dy samo stat ne zá rob ko vo čin ným oso bám,
kto ré vy ko ná va li funk ciu čle na Ústred nej vo leb nej
ko mi sie,4) vrá ta ne úhra dy po ist né ho do po is �ov ní
pod ¾a oso bit ných pred pi sov,5)

o) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
p) poš tov né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
r) od me ny na zá kla de do hôd o vy ko na ní prá ce na za -

bez pe če nie vo lieb,
s) vý dav ky spo je né s vy hlá se ním vý sled kov vo lieb

a s pre zen tá ciou vý sled kov vo lieb vrá ta ne pre zen tá -
cie v me dzi ná rod ných or gá noch,

t) vý dav ky Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven -
skej re pub li ky v sú vis los ti s vo¾ ba mi.

(3) Mi nis ter stvo vnút ra uhrá dza pros tred níc tvom
kraj ské ho úra du vý dav ky kraj ské ho úra du na
a) ma te riál ne za bez pe če nie,
b) te le ko mu ni kač né služ by v roz sa hu pod ¾a oso bit né -

ho pred pi su,1)
c) ces tov né ná hra dy,2)
d) ob čer stve nie a stra vo va nie v roz sa hu pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,3)
e) pre vádz ku mo to ro vých vo zi diel a pre prav né vrá ta ne

do pra vy a pre pra vy vo leb ných ma te riá lov,
f) od me ny a ná hra dy mzdy za mest nan cov vrá ta ne

úhra dy po ist né ho do po is �ov ní pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,5)

g) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
h) poš tov né v sú vis los ti s vo¾ ba mi.

(4) Mi nis ter stvo vnút ra uhrá dza pros tred níc tvom ob -
vod né ho úra du vý dav ky na
a) op ra vy tech nic kých za ria de ní pot reb ných na za bez -

pe če nie vo lieb,
b) te le ko mu ni kač né služ by v roz sa hu pod ¾a oso bit né -

ho pred pi su,1)
c) ma te riál ne za bez pe če nie ob vod nej vo leb nej ko mi sie,
d) ces tov né náhrady2) čle nov a za pi so va te ¾a ob vod nej

vo leb nej ko mi sie a po moc ných pra cov ných síl,
e) ob čer stve nie a stra vo va nie čle nov a za pi so va te ¾a ob -

vod nej vo leb nej ko mi sie a po moc ných pra cov ných
síl v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

f) pre vádz ku mo to ro vých vo zi diel a pre prav né vrá ta ne
do pra vy a pre pra vy vo leb ných ma te riá lov, tla čív
a zá pis níc o vý sled koch vo lieb,

g) od me ny a ná hra dy mzdy za pi so va te ¾a ob vod nej vo -
leb nej ko mi sie a po moc ných pra cov ných síl ob vod -
nej vo leb nej ko mi sie, ná hra dy mzdy za mest ná va te -
¾om čle nov ob vod nej vo leb nej ko mi sie a ná hra dy
samo stat ne zá rob ko vo čin ným oso bám, kto ré vy ko -
ná va li funk ciu čle na ob vod nej vo leb nej ko mi sie,4)
vrá ta ne úhra dy po ist né ho do po is �ov ní pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov,5)

h) od me ny na zá kla de do hôd o vy ko na ní prá ce na za -
bez pe če nie vo lieb,

i) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
j) poš tov né v sú vis los ti s vo¾ ba mi.
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(5) Mi nis ter stvo vnút ra uhrá dza pros tred níc tvom
obce vý dav ky na
a) te le ko mu ni kač né služ by pre pot re by okrsko vých vo -

leb ných ko mi sií v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho predpi-
su,1)

b) ma te riál ne za bez pe če nie okrsko vých vo leb ných ko -
mi sií,

c) ces tov né náhrady2) čle nov a za pi so va te ¾ov okrsko -
vých vo leb ných ko mi sií a po moc ných pra cov ných síl
okrsko vých vo leb ných ko mi sií,

d) ob čer stve nie a stra vo va nie čle nov a za pi so va te ¾ov
okrsko vých vo leb ných ko mi sií a po moc ných pra cov -
ných síl okrsko vých vo leb ných ko mi sií v roz sa hu
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3)

e) pre vádz ku mo to ro vých vo zi diel a pre prav né vrá ta ne
do pra vy a pre pra vy vo leb ných ma te riá lov, tla čív
a zá pis níc o vý sled koch vo lieb,

f) od me ny čle nov a  za pi so va te ¾ov okrsko vých vo leb -
ných komisií4) a po moc ných pra cov ných síl okrsko -
vých vo leb ných ko mi sií, ná hra dy mzdy  zamest -
návate¾om čle nov okrsko vých vo leb ných ko mi sií
a ná hra dy samo stat ne zá rob ko vo čin ným oso bám,
kto ré vy ko ná va li funk ciu čle na okrsko vých vo leb -
ných ko mi sií,4) vrá ta ne úhra dy po ist né ho do po is -
�ov ní pod ¾a oso bit ných pred pi sov,5)

g) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
h) poš tov né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
i) ná jom né za vo leb né miest nos ti, ich pre vádz ku a ne -

vy hnut né úpra vy,
j) tlač a do ru čo va nie ozná me ní o mies te a čase ko na nia 

vo lieb a do ru čo va nie zo zna mu kan di dá tov uve de -
ných na za re gis tro va ných kan di dát nych lis ti nách.

(6) Šta tis tic ký úrad uhrá dza vý dav ky na

a) za bez pe če nie vý po čto vej, ko mu ni kač nej, rep ro gra -
fic kej a inej tech ni ky,

b) ma te riál ne za bez pe če nie od bor ných (su ma ri zač -
ných) út va rov vo leb ných ko mi sií,

c) prog ra mo vé vy ba ve nie a li cen cie,
d) služ by do dá va te¾ ských or ga ni zá cií spo je né s prí pra -

vou, spra co va ním a mo ni to ro va ním vý sled kov vo -
lieb,

e) ná kup spot reb né ho ma te riá lu a ná hrad ných die lov,
f) po plat ky spo je né s pre no som dát a za poš to vé a te le -

ko mu ni kač né služ by v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,1)

g) ener gie,
h) ces tov né náhrady2) čle nov od bor ných (su ma ri zač -

ných) út va rov vo leb ných ko mi sií,
i) ob čer stve nie a stra vo va nie čle nov od bor ných (su ma -

ri zač ných) út va rov vo leb ných ko mi sií v roz sa hu  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,3)

j) do prav né v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
k) od me ny za mest nan com, kto rí za bez pe ču jú úlo hy

sú vi sia ce s prí pra vou, spra co va ním a pre zen tá ciou
vý sled kov vo lieb, vrá ta ne úhra dy po ist né ho do po is -
�ov ní pod ¾a oso bit ných pred pi sov,5)

l) ško le nia ko na né v sú vis los ti s vo¾ ba mi,
m) op ra vy a ser vis tech nic kých za ria de ní,
n) od me ny na zá kla de do hôd o vy ko na ní prá ce na za -

bez pe če nie vo lieb,
o) zmluv né po is te nie tech ni ky v sprá ve šta tis tic ké ho

úra du po čas pre pra vy do prie sto rov a z prie sto rov
ur če ných pre od bor né (su ma ri zač né) út va ry vo leb -
ných ko mi sií.

§ 3

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 20. mája 2004.

               Vla di mír Pal ko v. r.                                                                        Pe ter Mach v. r.
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