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Z Á  K O N

z 9. sep tem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

a kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú nie ktoré ïal šie zá ko ny

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

Čl. I

Zá kon č. 483/2001 Z. z. o ban kách a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 430/2002
Z. z., zá ko na č. 510/2002 Z. z., zá ko na č. 165/2003
Z. z., zá ko na č. 603/2003 Z. z. a zá ko na č. 215/2004
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo na
účet klien ta“.

2. V § 2 ods. 2 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „a cen ných
pa pie rov“.

3. V § 2 ods. 2 písm. k) sa vy púš �a jú slo vá „cen ných
pa pie rov ale bo“.

4. V § 2 ods. 4 sa bod ka na hrá dza bod ko čiar kou a na
kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „to ne pla tí pre za hra nič -
nú ban ku, na kto rú sa vz�a hu jú § 11 až 20.“.

5. V § 2 ods. 8 sa za slo vá „Eu róp skej únie“ vkla da jú
slo vá „ale bo inom zmluv nom štá te Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru“.

6. V § 6 ods. 1 sa za slo vo „vy ko ná va“ vkla da jú slo vá
„v roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom“ a na kon ci sa 
bod ka na hrá dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá:
„a nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi pod ¾a § 49c.“.

7. V § 6 sa za od sek 3 vkla da jú nové od se ky 4 a 5, kto -
ré zne jú:

„(4) Do pl ňu jú ci do h¾ad nad fi nanč ný mi kon glo me -
rát mi ne na hrá dza do h¾ad na kon so li do va nom zá kla de,
do h¾ad nad jed not li vý mi oso ba mi za hr nu tý mi do kon -
so li do va né ho cel ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku,
do h¾ad nad jed not li vý mi oso ba mi za hr nu tý mi do fi -
nanč né ho kon glo me rá tu, do h¾ad nad jed not li vý mi
ban ka mi a po boč ka mi za hra nič ných bánk pod ¾a toh to
zá ko na ani do h¾ad pod ¾a oso bit ných pred pi sov.15b)

(5) Vý kon do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de ale bo 
vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du nad fi nanč ný mi kon glo -
me rát mi ne za kla dá po vin nos� Ná rod nej ban ky Slo ven -
ska vy ko ná va� do h¾ad nad jed not li vý mi oso ba mi za hr -
nu tý mi do kon so li do va né ho cel ku, sub kon so li do va né ho 
cel ku ale bo fi nanč né ho kon glo me rá tu, kto ré ne pod lie -
ha jú ban ko vé mu do h¾a du vy ko ná va né mu Ná rod nou
ban kou Slo ven ska.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 13 sa ozna ču jú ako od se ky 6
až 15.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15b znie:
„15b) Zá kon č. 96/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 43/2004 Z. z.

Zá kon č. 510/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

 8. V § 6 ods. 9 pr vej vete sa v čas ti vety pred bod ko -
čiar kou na kon ci pri pá ja čiar ka a tie to slo vá: „ak ten to
zá kon ne us ta no vu je inak“.

 9. V § 7 od sek 8 znie:
„(8) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ro ku je žia dos�

o ude le nie ban ko vé ho po vo le nia s prí sluš ný mi or gán mi 
do h¾a du člen ské ho štá tu pod ¾a § 7a ods. 1, ak sa má
ude li� ban ko vé po vo le nie pod ¾a od se ku 1 žia da te ¾o vi,
a) kto rý bude dcér skou spo loč nos �ou za hra nič nej ban -

ky so síd lom na úze mí člen ské ho štá tu, 
b) kto rý bude dcér skou spo loč nos �ou ma ter skej spo -

loč nos ti za hra nič nej ban ky so síd lom na úze mí člen -
ské ho štá tu,

c) kto ré ho kon tro lu jú tie isté oso by, kto ré kon tro lu jú
za hra nič nú ban ku so síd lom na úze mí člen ské ho
štá tu,

d) kto rý bude dcér skou spo loč nos �ou po is �ov ne ale bo
ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi so síd lom na úze mí
člen ské ho štá tu,

e) kto rý bude dcér skou spo loč nos �ou ma ter skej spo -
loč nos ti po is �ov ne ale bo ob chod ní ka s cen ný mi pa -
pier mi so síd lom na úze mí člen ské ho štá tu,

f) kto ré ho kon tro lu jú tie isté oso by, kto ré kon tro lu jú
po is �ov ňu ale bo ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi so
síd lom na úze mí člen ské ho štá tu.“.

10. V § 7 ods. 15 písm. f) sa slo vo „trhu“ na hrá dza
slo vom „sek to ra“. 

11. V § 7 ods. 19 pís me ná a) a b) zne jú:
„a) pria my ale bo ne pria my po diel ale bo ich sú čet pre vy -

šu jú ci 50 % na zá klad nom ima ní práv nic kej oso by
ale bo na hla so va cích prá vach v práv nic kej oso be,

b) prá vo vy me no va�, inak usta no vi� ale bo od vo la� šta -
tu tár ny or gán, väč ši nu čle nov šta tu tár ne ho or gá nu,
väč ši nu čle nov do zor nej rady ale bo iný ria dia ci, do -
zor ný ale bo kon trol ný or gán práv nic kej oso by, a to aj 
vte dy, ak toto prá vo bolo mož né uplat ni� ke dy ko¾ vek
v dvoch pred chá dza jú cich ro koch,“.

12. Za § 7 sa vkla dá § 7a, kto rý znie: 

„§ 7a

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ro ku je žia dos�
o ude le nie ban ko vé ho po vo le nia s or gá nom
a) ban ko vé ho do h¾a du člen ské ho štá tu, v kto rom má
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za hra nič ná ban ka síd lo, ak ide o ude le nie ban ko vé -
ho po vo le nia pod ¾a § 7 ods. 8 písm. a) až c),

b) do h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý je zod po ved ný za do -
h¾ad nad po is �ov ňa mi ale bo ob chod ník mi s cen ný mi
pa pier mi a v kto rom má za hra nič ná po is �ov ňa ale bo
za hra nič ný ob chod ník s cen ný mi pa pier mi síd lo, ak
ide o ude le nie ban ko vé ho po vo le nia pod ¾a § 7 ods. 8
písm. d) až f). 

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ro ku je s prí sluš -
ným or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu pod ¾a od se ku 1
naj mä spô so bi los� a vhod nos� osôb, kto ré sú ak cio nár -
mi s kva li fi ko va nou účas �ou na za hra nič nej ban ke,
a od bor nú spô so bi los� a dô ve ry hod nos� fy zic kých osôb, 
kto ré sú člen mi šta tu tár ne ho or gá nu osôb uve de ných
v od se ku 1 písm. b).

(3) Ak by sa ude le ním ban ko vé ho po vo le nia ban ka
sta la sú čas �ou fi nanč né ho kon so li do va né ho cel ku  po -
d¾a § 44 až 49, kto ré ho sú čas �ou je aj fi nanč ná hol din -
go vá in šti tú cia, ale bo ak by sa sta la sú čas �ou fi nanč né -
ho kon glo me rá tu pod ¾a § 49a až 49o, kto ré ho sú čas �ou
je aj zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos�, pod -
mien kou ude le nia ban ko vé ho po vo le nia je aj pre u ká za -
nie od bor nej spô so bi los ti a dô ve ry hod nos ti fy zic kých
osôb, kto ré sú člen mi šta tu tár ne ho or gá nu tej to fi -
nanč nej hol din go vej in šti tú cie ale bo tej to zmie ša nej fi -
nanč nej hol din go vej spo loč nos ti. 

(4) Od bor nou spô so bi los �ou osôb uve de ných v od se -
ku 3 sa ro zu mie pri me ra ná zna los� fi nanč né ho sek to ra
a skú se nos ti v ob las ti fi nanč né ho sek to ra. Na po su dzo -
va nie dô ve ry hod nos ti osôb uve de ných v od se ku 3 sa
rov na ko vz�a hu je § 7 ods. 15.“.

13. V § 13 od se ky 1 až 3 zne jú:
„(1) Ban ka, kto rá chce za lo ži� svo ju po boč ku na úze -

mí člen ské ho štá tu, pí som ne po žia da Ná rod nú ban ku
Slo ven ska o ude le nie sú hla su na za lo že nie po boč ky na
úze mí člen ské ho štá tu. Ban ka v žia dos ti uve die 
a) člen ský štát, na kto ré ho úze mí chce za lo ži� po boč ku,
b) síd lo po boč ky v člen skom štá te,
c) mená a priez vis ká osôb zod po ved ných za ria de nie

po boč ky,
d) ob chod ný plán ob sa hu jú ci naj mä vý po čet pred po -

kla da ných čin nos tí a na vr ho va nú stra té giu čin nos ti
jej po boč ky pod lo že nú rea lis tic ký mi eko no mic ký mi
vý po čta mi a

e) or ga ni zač nú štruk tú ru po boč ky.

(2) Ak Ná rod ná ban ka Slo ven ska nemá dô vo dy po -
chy bo va� o or ga ni zač nej štruk tú re a fi nanč nej si tu á cii
ban ky vo vz�a hu k po vo le ným ban ko vým čin nos tiam,
ozná mi svo je roz hod nu tie o ude le ní sú hla su do troch
me sia cov od do ru če nia úpl nej žia dos ti pod ¾a od se ku 1
or gá nu ban ko vé ho do h¾a du člen ské ho štá tu a ban ke;
zá ro veň or gá nu ban ko vé ho do h¾a du člen ské ho štá tu
ozná mi aj úda je o výš ke vlast ných zdro jov fi nan co va nia 
ban ky na vý po čet pri me ra nos ti vlast ných zdro jov fi -
nan co va nia, úda je o pri me ra nos ti vlast ných zdro jov fi -
nan co va nia a po dro bnos ti o ochra ne vkla dov v Slo ven -
skej re pub li ke.

(3) Ak sú po chyb nos ti o sku toč nos tiach uve de ných
v od se ku 2, Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi svo je
roz hod nu tie o ne u de le ní sú hla su do troch me sia cov od

do ru če nia úpl nej žia dos ti pod ¾a od se ku 1 or gá nu ban -
ko vé ho do h¾a du prí sluš né ho člen ské ho štá tu
a ban ke.“.

14. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) 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, sa usta no -
via po dro bnos ti o sys té me a po stu poch vnú tor nej kon -
tro ly, o sys té me ria de nia ri zík a zá sa dách oboz ret né ho
pod ni ka nia pod ¾a od se ku 2.“.

15. V § 26 ods. 2 sa slo vo „pri me ra ne“ na hrá dza slo -
vom „ob dob ne“.

16. § 28 sa do pĺ ňa od sek mi 15 až 17, kto ré zne jú:
„(15) Ak by sa zís ka ním po dielu pod ¾a od se ku 1

písm. a) ban ka sta la sú čas �ou fi nanč né ho kon so li do va -
né ho cel ku pod ¾a § 44 až 49, kto ré ho sú čas �ou je aj fi -
nanč ná hol din go vá in šti tú cia, ale bo ak by sa sta la sú -
čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu pod ¾a § 49a až 49o,
kto ré ho sú čas �ou je aj zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá
spo loč nos�, je pod mien kou ude le nia pred chá dza jú ce -
ho sú hla su Ná rod nej ban ky Slo ven ska aj pre u ká za nie
od bor nej spô so bi los ti a dô ve ry hod nos ti fy zic kých osôb, 
kto ré sú člen mi šta tu tár ne ho or gá nu tej to fi nanč nej
hol din go vej in šti tú cie ale bo zmie ša nej fi nanč nej hol -
din go vej spo loč nos ti. 

(16) Od bor nou spô so bi los �ou osôb uve de ných v od -
se ku 15 sa ro zu mie pri me ra ná zna los� fi nanč né ho sek -
to ra a skú se nos� v ob las ti fi nanč né ho sek to ra. Na po su -
dzo va nie dô ve ry hod nos ti osôb uve de ných  v od se ku 15
sa rov na ko vz�a hu je § 7 ods. 15.

(17) Ak na do bú da te¾ po dielu na zá klad nom ima ní
ban ky pod ¾a od se ku 1 písm. a) je za hra nič ná ban ka,
po is �ov ňa z iné ho člen ské ho štá tu ale bo za hra nič ný ob -
chod ník s cen ný mi pa pier mi s po vo le ním ude le ným
v inom člen skom štá te, ale bo ma ter ská spo loč nos� ta -
kýchto osôb, ale bo oso ba ovlá dajú ca ta ké to oso by
a v dô sled ku toho ban ka pre jde pod kon tro lu na do bú -
da te ¾a, pre ro ku je Ná rod ná ban ka Slo ven ska s prí sluš -
ným or gá nom do h¾a du člen ské ho štá tu pod ¾a § 7a
ods. 1 spô so bi los� a vhod nos� osôb, kto ré sú ak cio nár -
mi s kva li fi ko va nou účas �ou na za hra nič nej ban ke,
a od bor nú spô so bi los� a dô ve ry hod nos� fy zic kých osôb, 
kto ré sú člen mi šta tu tár ne ho or gá nu osôb uve de ných
v § 7a ods. 1 písm. b).“ .

17. V § 30 ods. 2 sa slo vo „kon tro lu je“ na hrá dza slo -
va mi „ovlá da pod ¾a § 44 ods. 5 písm. l)“.

18. V § 30 ods. 3 sa v štvr tej vete za slo vo „ri zík“ vkla -
da jú slo vá „a ri zi ko vo vá že ných ak tív“ a v pia tej vete sa
za slo vo „po u ži tie“ vkla da jú slo vá „ale bo zme nu“ a na
kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá: „ale bo za hra nič nej ban -
ky“.

19. V § 30 ods. 5 písm. e) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a v kon so li do va ných cel koch a sub kon so li do va -
ných cel koch“.

20. V § 31 od sek 1 znie: 
„(1) Ban ka je po vin ná za bez pe čo va�, aby jej ma jet ko -

vá an ga žo va nos� vrá ta ne dňa vzni ku ma jet ko vej an ga -
žo va nos ti
a) ne pre kro či la 20 % vlast ných zdro jov voči
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1. ma ter skej spo loč nos ti,
2. dcér skej spo loč nos ti, 
3. sku pi ne hos po dár sky spo je ných osôb, kto rú tvo rí 

ma ter ská spo loč nos� ban ky a jej iné dcér ske spo -
loč nos ti, ale bo 

4. sku pi ne hos po dár sky spo je ných osôb, kto rú tvo -
ria dcér ske spo loč nos ti ban ky, 

b) ne pre kro či la 25 % vlast ných zdro jov voči 
1. inej oso be, 
2. inej sku pi ne hos po dár sky spo je ných osôb ale bo 
3. štá tom a cen trál nym ban kám ur če ným pod ¾a od -

se ku 9.“.

21. V § 31 ods. 3 sa slo vo „kon tro lu je“ na hrá dza slo -
va mi „ovlá da pod ¾a § 44 ods. 5 písm. l)“. 

22. V § 31 ods. 7 sa za slo vá „ta kých osôb“ vkla da jú
slo vá „pred sta vu jú cich spo loč né ri zi ko“.

23. V § 37 ods. 4 písm. a) sa slo vo „ak cio ná roch“ na -
hrá dza slo va mi „vy bra ných ak cio ná roch“.

24. V § 39 ods. 7 sa za slo vo „Ban ka“ vkla da jú slo vá
„a po boč ka za hra nič nej ban ky“.

25. V § 39 ods. 9 a 10 sa slo vo „kon tro lu je“ vo všet -
kých gra ma tic kých tva roch na hrá dza slo vom „ovlá da“
v prí sluš ných gra ma tic kých tva roch.

26. V § 41 ods. 4 sa za slo vo „Ban ka“ vkla da jú slo vá
„a po boč ka za hra nič nej ban ky“ a za slo vo „ban ky“ sa
vkla da jú slo vá „ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky“.

27. V § 42 ods. 2 sa slo vá „ob sah, for mu, čle ne nie,
ter mí ny, spô sob a mies to pred kla da nia“ na hrá dza jú
slo va mi „štruk tú ru, roz sah, ob sah, for mu, čle ne nie,
ter mí ny, spô sob, pos tup a mies to pred kla da nia vrá ta -
ne me to di ky na ich vy pra cú va nie“.

28. Ôsma čas� vrá ta ne nad pi su znie: 

„ÔSMA ČASŤ

DO H¼AD NA KON SO LI DO VA NOM ZÁ KLA DE

§ 44

(1) Ban ko vým do h¾a dom na kon so li do va nom zá kla de 
sa ro zu mie sle do va nie a re gu lá cia ri zík kon so li do va -
ných cel kov a sub kon so li do va ných cel kov, kto rých sú -
čas �ou sú ban ky, na účel ob me dze nia ri zík, kto rým je
ban ka vy sta ve ná z dô vo du svo jej účas ti v kon so li do va -
nom cel ku ale bo sub kon so li do va nom cel ku.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va ban ko vý do -
h¾ad na kon so li do va nom zá kla de nad ban ko vým kon -
so li do va ným cel kom a nad ban ko vým sub kon so li do va -
ným cel kom.

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va ban ko vý do -
h¾ad na kon so li do va nom zá kla de nad fi nanč ným kon -
so li do va ným cel kom, ak oso ba ovlá dajú ca kon so li do -
va ný ce lok je fi nanč nou hol din go vou in šti tú ciou, kto rá
ne pod lie ha do h¾a du pod ¾a oso bit né ho pred pi su,15)
a nad fi nanč ným sub kon so li do va ným cel kom, ak oso -
ba ovlá dajú ca sub kon so li do va ný ce lok je fi nanč ná hol -
din go vá in šti tú cia, kto rá ne pod lie ha do h¾a du pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.15)

(4) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va ban ko vý do -
h¾ad na kon so li do va nom zá kla de nad zmie ša ným kon -
so li do va ným cel kom a nad zmie ša ným sub kon so li do -
va ným cel kom v roz sa hu sle do va nia vnút ros ku pi no -
vých ob cho dov pod ¾a § 49i ods. 2 me dzi ban kou ale bo
in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí a hol din go vou spo -
loč nos �ou so zmie ša nou čin nos �ou a jej dcér sky mi spo -
loč nos �a mi a v roz sa hu pos ky to va nia in for má cií pod ¾a
§ 47 ods. 5. 

(5) Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) kon so li do va ným cel kom sku pi na osôb, v kto rej jed -

na oso ba ovlá da ostat né oso by a kto rá nie je ovlá -
daná žiad nou inou oso bou,

b) ban ko vým kon so li do va ným cel kom kon so li do va ný
ce lok ovlá daný ban kou, kto ré ho člen mi sú ňou ovlá -
dané oso by, kto ré sú ban ka mi, fi nanč ný mi in šti tú -
cia mi ale bo pod nik mi po moc ných ban ko vých slu -
žieb,

c) fi nanč ným kon so li do va ným cel kom kon so li do va ný
ce lok ovlá daný fi nanč nou hol din go vou in šti tú ciou,

d) zmie ša ným kon so li do va ným cel kom kon so li do va ný
ce lok ovlá daný hol din go vou spo loč nos �ou so zmie -
ša nou čin nos �ou,

e) sub kon so li do va ným cel kom sku pi na osôb, v kto rej
jed na oso ba ovlá da ostat né oso by a kto rá je ovlá -
daná inou oso bou, kto rú sama ne ov lá da,

f) ban ko vým sub kon so li do va ným cel kom sub kon so li -
do va ný ce lok ovlá daný ban kou, kto ré ho člen mi sú
ňou ovlá dané oso by, kto ré sú ban ka mi, fi nanč ný mi
in šti tú cia mi ale bo pod nik mi po moc ných ban ko vých
slu žieb, pri čom ban ka ovlá dajú ca ten to sub kon so li -
do va ný ce lok je ovlá daná inou oso bou, kto rú sama
ne ov lá da,

g) fi nanč ným sub kon so li do va ným cel kom sub kon so li -
do va ný ce lok ovlá daný fi nanč nou hol din go vou in šti -
tú ciou,

h) zmie ša ným sub kon so li do va ným cel kom sub kon so -
li do va ný ce lok ovlá daný hol din go vou spo loč nos �ou
so zmie ša nou čin nos �ou,

i) fi nanč nou hol din go vou in šti tú ciou fi nanč ná in šti tú -
cia, kto rá nie je zmie ša nou fi nanč nou hol din go vou
spo loč nos �ou a kto rej dcér sky mi spo loč nos �a mi sú
pre važ ne ban ky ale bo fi nanč né in šti tú cie, pri čom
as poň jed na jej dcér ska spo loč nos� je ban kou ale bo
in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí,

j) hol din go vou spo loč nos �ou so zmie ša nou čin nos �ou
ma ter ská spo loč nos� iná ako fi nanč ná hol din go vá
in šti tú cia, ban ka, in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí
ale bo zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos�,
pri čom as poň jed na jej dcér ska spo loč nos� je ban -
kou ale bo in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí, 

k) zmie ša nou fi nanč nou hol din go vou spo loč nos �ou
ma ter ská spo loč nos� iná ako re gu lo va ná oso ba, kto -
rá spo lu so svo jimi dcér sky mi spo loč nos �a mi, z kto -
rých as poň jed na je re gu lo va nou oso bou so síd lom
v člen skom štá te, a kto rá spo lu s ostat ný mi ovlá -
daný mi oso ba mi tvo rí fi nanč ný kon glo me rát,

l) ovlá daním vz�ah v sku pi ne osôb, v kto rých
1. jed na oso ba kon tro lu je inú oso bu,
2. jed na oso ba má ma jet ko vú účas� v inej oso be ale -

bo
3. oso by sú na vzá jom pre po je né vz�a hom 
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3a. vznik nu tým na zá kla de zmlu vy me dzi dvo ma
ale bo via ce rý mi oso ba mi, pod ¾a kto rej sú tie to
oso by ria de né jed nou oso bou na spo loč nom
zá kla de, pri čom tie to oso by nie sú pre po je né
vz�a hom kon tro ly pod ¾a § 7 ods. 19, ale bo 

3b. cez tie isté oso by v šta tu tár nych or gá noch ale -
bo do zor ných or gá noch dvoch ale bo via ce rých 
osôb, kto ré nie sú pre po je né vz�a hom kon tro ly 
pod ¾a § 7 ods. 19, pri čom tie to isté oso by majú
väč ši nu v šta tu tár nych or gá noch ale bo v do -
zor ných or gá noch tých to osôb,

m) ma jet ko vou účas �ou pria my ale bo ne pria my po diel
ale bo ich sú čet naj me nej 20 % na zá klad nom ima ní
práv nic kej oso by ale bo na hla so va cích prá vach
v práv nic kej oso be, ale bo mož nos� uplat ňo va nia
vply vu na ria de ní tej to práv nic kej oso by po rov na te¾ -
né ho s vply vom zod po ve da jú cim to mu to po dielu,

n) re gu lo va nou oso bou ban ka, in šti tú cia elek tro nic -
kých pe ňa zí, ob chod ník s cen ný mi pa pier mi, po is -
�ov ňa, správ cov ská spo loč nos� a rov na ká za hra nič -
ná oso ba.

§ 45

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ve die zoz nam fi nanč -
ných hol din go vých in šti tú cií pod ¾a § 44 ods. 3.

(2) Zoz nam pod ¾a od se ku 1 za sie la Ná rod ná ban ka
Slo ven ska Úra du pre fi nanč ný trh15) (ïa lej len „úrad“),
prí sluš ným or gá nom do h¾a du člen ských štá tov a ko mi -
sii.

§ 46

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná ne za hr -
nú� do kon so li do va né ho cel ku ale bo sub kon so li do va -
né ho cel ku na úče ly vý ko nu ban ko vé ho do h¾a du na
kon so li do va nom zá kla de oso bu,
a) kto rá má síd lo na úze mí iné ho štá tu a práv ny po ria -

dok toh to štá tu ne u mož ňu je vý me nu in for má cií na
úče ly vý ko nu ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va -
nom zá kla de,

b) kto rá má za ne dba te¾ ný výz nam na úče ly vý ko nu
ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de,
naj mä ak cel ko vé ak tí va tej to práv nic kej oso by sú
men šie ako 10 000 000 EUR ale bo ako 1 % z cel ko -
vých ak tív oso by ovlá dajú cej kon so li do va ný ce lok
ale bo sub kon so li do va ný ce lok,

c) kto rej za ra de nie do kon so li do va né ho cel ku ale bo
sub kon so li do va né ho cel ku nie je účel né z h¾a di ska
za bez pe če nia úloh ban ko vé ho do h¾a du na kon so li -
do va nom zá kla de.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná vy ňa�
z ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de kon -
so li do va ný ce lok ale bo sub kon so li do va ný ce lok, kto rý
je sú čas �ou iné ho kon so li do va né ho cel ku, nad kto rým
vy ko ná va ban ko vý do h¾ad na kon so li do va nom zá kla de
Ná rod ná ban ka Slo ven ska ale bo prí sluš ný or gán do -
h¾a du iné ho štá tu na zá kla de pí som nej do ho dy uza tvo -
re nej me dzi Ná rod nou ban kou Slo ven ska a prí sluš ným
or gá nom do h¾a du iné ho štá tu. 

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi ne za hr nu tie
oso by pod ¾a od se ku 1 písm. b) ale bo písm. c) do kon so -

li do va né ho cel ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku tej to
oso be; táto oso ba je po vin ná pos kyt nú� na po žia da nie
in for má cie pot reb né na vý kon ban ko vé ho do h¾a du na
kon so li do va nom zá kla de prí sluš né mu or gá nu do h¾a du
štá tu, v kto rom má síd lo jej ma ter ská spo loč nos�.

(4) Ak ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rej ma ter skou spo loč nos �ou je za hra nič ná ban ka
ale bo za hra nič ná in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí, ale -
bo fi nanč ná hol din go vá in šti tú cia so síd lom v štá te,
kto rý nie je člen ským štá tom, ne pod lie ha kon so li do va -
né mu do h¾a du pod ¾a toh to zá ko na, Ná rod ná ban ka
Slo ven ska pre ve rí, či táto ban ka ale bo in šti tú cia elek -
tro nic kých pe ňa zí pod lie ha do h¾a du, kto rý je rov no cen -
ný kon so li do va né mu do h¾a du pod ¾a toh to zá ko na.

(5) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ve rí sku toč nos�
uve de nú v od se ku 4 z vlast né ho pod netu ale bo na žia -
dos� re gu lo va nej oso by, kto rej po vo le nie bolo ude le né
v člen skom štá te, ale bo na žia dos� ma ter skej spo loč -
nos ti. Ná rod ná ban ka Slo ven ska toto pre ve re nie pre ro -
ku je s úra dom.

(6) Ak Ná rod ná ban ka Slo ven ska pod ¾a od se ku 4 zis -
tí, že nad ban kou ale bo in šti tú ciou elek tro nic kých pe -
ňa zí sa ne vy ko ná va do h¾ad na kon so li do va nom zá kla -
de rov no cen ný do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de
pod ¾a toh to zá ko na, za hr nie túto ban ku ale bo in šti tú -
ciu elek tro nic kých pe ňa zí do kon so li do va né ho cel ku
ale bo sub kon so li do va né ho cel ku pod lie ha jú ce ho do -
h¾a du na kon so li do va nom zá kla de pod ¾a toh to zá ko na.

§ 47

(1) Fi nanč ná hol din go vá in šti tú cia pod ¾a § 44 ods. 3
je po vin ná za bez pe čo va�, aby kon so li do va ný ce lok ale -
bo sub kon so li do va ný ce lok, kto rý ovlá da, do dr žia val
po žia dav ky pod ¾a § 30 a 31.

(2) Oso ba, kto rá je za hr nu tá do kon so li do va né ho cel -
ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku, je po vin ná vy pra -
cú va� a pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo ven ska pria mo
ale bo pros tred níc tvom oso by ovlá dajú cej kon so li do va -
ný ce lok ale bo sub kon so li do va ný ce lok ale bo ban ky ur -
če nej Ná rod nou ban kou Slo ven ska všet ky vý ka zy, hlá -
se nia a iné sprá vy, kto ré sú pot reb né na vý kon
ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de, a to
usta no ve ným spô so bom a v usta no ve ných ter mí noch;
ban ka ovlá dajú ca kon so li do va ný ce lok ale bo sub kon -
so li do va ný ce lok a fi nanč ná hol din go vá in šti tú cia sú
po vin né vy pra cú va� a pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo -
ven ska za kon so li do va ný ce lok ale bo sub kon so li do va -
ný ce lok všet ky vý ka zy, hlá se nia a iné sprá vy, kto ré sú
pot reb né na vý kon ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do -
va nom zá kla de, a to usta no ve ným spô so bom a v usta -
no ve ných ter mí noch; ich štruk tú ru, roz sah, ob sah, for -
mu, čle ne nie, ter mí ny, spô sob, pos tup a mies to
pred kla da nia vrá ta ne me to di ky na ich vy pra cú va nie
usta no ví opat re nie,23) 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. Úda je
a iné in for má cie uve de né vo vý ka zoch, hlá se niach
a iných sprá vach mu sia by� zro zu mi te¾ né, pre h¾ad né,
pre u kaz né, mu sia pos ky to va� prav di vý ob raz o hlá se -
ných sku toč nos tiach a mu sia by� pred lo že né včas. Ak
pred lo že né vý ka zy, hlá se nia a iné sprá vy ne zod po ve da -
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jú usta no ve nej me to di ke ale bo ak vznik nú dô vod né po -
chyb nos ti o ich správ nos ti ale bo úpl nos ti, ban ka, fi -
nanč ná hol din go vá in šti tú cia ale bo iná oso ba, kto rá
ich vy pra co va la a pred lo ži la, je po vin ná na vy žia da nie
Ná rod nej ban ky Slo ven ska pred lo ži� pod kla dy a poda�
vy svet le nie v ňou ur če nej le ho te.

(3) Au dí tor oso by, kto rá je za hr nu tá do kon so li do va -
né ho cel ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku, je na úče -
ly vý ko nu ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá -
kla de po vin ný pos kyt nú� in for má cie Ná rod nej ban ke
Slo ven ska a au dí to rom oso by ovlá dajú cej kon so li do va -
ný ce lok ale bo sub kon so li do va ný ce lok.

(4) Oso ba ovlá dajú ca kon so li do va ný ce lok ale bo sub -
kon so li do va ný ce lok ozná mi Ná rod nej ban ke Slo ven ska
au dí to rov, kto rí budú vy ko ná va� au dit osôb za hr nu tých
do kon so li do va né ho cel ku ale bo sub kon so li do va né ho
cel ku, naj ne skôr do kon ca ka len dár ne ho roka, za kto rý 
má by� au dit vy ko na ný.

(5) Od se ky 2 a 3 sa rov na ko vz�a hu jú na oso bu, kto rá 
ovlá da zmie ša ný kon so li do va ný ce lok ale bo zmie ša ný
sub kon so li do va ný ce lok, na oso bu, kto rá je za hr nu tá
do zmie ša né ho kon so li do va né ho cel ku ale bo zmie ša né -
ho sub kon so li do va né ho cel ku, a na au dí to ra ta kých
osôb.

§ 48

(1) Oso ba, kto rá je za hr nu tá do kon so li do va né ho cel -
ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku, je po vin ná vy tvo -
ri� kon trol né me cha niz my, kto ré za bez pe ču jú správ -
nos� pos ky to va ných in for má cií na úče ly vý ko nu
ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná vy ko na�
do h¾ad na mieste45) ale bo je opráv ne ná po žia da� o vy ko -
na nie do h¾a du na mies te iný prí sluš ný or gán do h¾a du
nad oso ba mi, kto ré sú za hr nu té do kon so li do va né ho
cel ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku, na úče ly vý ko -
nu ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de;
ten to or gán do h¾a du je po vin ný po ža do va ný do h¾ad na
mies te vy ko na�. 

(3) Ban ka ovlá dajú ca kon so li do va ný ce lok ale bo sub -
kon so li do va ný ce lok je po vin ná za bez pe či� vy ko na nie
au di tu v oso bách za hr nu tých do kon so li do va né ho cel -
ku ale bo sub kon so li do va né ho cel ku na úče ly vý ko nu
ban ko vé ho do h¾a du na kon so li do va nom zá kla de. Tie to
oso by sú po vin né na žia dos� ban ky ovlá dajú cej kon so -
li do va ný ce lok uzav rie� zmlu vu o au dí tor skej čin nos ti.

§ 49

(1) Ak je ban ka sú čas �ou kon so li do va né ho cel ku ale -
bo sub kon so li do va né ho cel ku, kto rý ovlá da za hra nič -
ná ban ka ale bo fi nanč ná in šti tú cia, kto rá má síd lo na
úze mí iné ho štá tu, Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv -
ne ná do hod nú� pod mien ky vý ko nu ban ko vé ho do h¾a -
du na kon so li do va nom zá kla de v pí som nej do ho de
uzav re tej me dzi Ná rod nou ban kou Slo ven ska a prí sluš -
ným or gá nom do h¾a du iné ho štá tu a ich vzá jom nú vý -
me nu in for má cií. Ak ta ká do ho da nie je uzav re tá, do -
h¾ad na kon so li do va nom zá kla de vy ko ná va prí sluš ný
or gán do h¾a du, kto rý ude lil ban ko vé po vo le nie ban ke

ale bo za hra nič nej ban ke s naj vy šší mi cel ko vý mi ak tí -
va mi; ak je výš ka cel ko vých ak tív rov na ká, do h¾ad na
kon so li do va nom zá kla de vy ko ná va prí sluš ný or gán do -
h¾a du, kto rý ude lil po vo le nie ako prvý.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska na po žia da nie prí sluš -
né ho or gá nu do h¾a du člen ské ho štá tu vy ko ná ban ko vý
do h¾ad na mies te na kon so li do va nom zá kla de ale bo
umož ní vý kon ban ko vé ho do h¾a du na mies te na kon so -
li do va nom zá kla de po ve re ným oso bám prí sluš né ho or -
gá nu do h¾a du člen ské ho štá tu v kon so li do va ných cel -
koch ale bo sub kon so li do va ných cel koch; po dro bnos ti
o vý ko ne toh to ban ko vé ho do h¾a du na mies te na kon -
so li do va nom zá kla de môže upra vi� do ho da pod ¾a od se -
ku 1. Vy ko na nie do h¾a du na mies te na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky je prí sluš ný or gán do h¾a du iné ho
člen ské ho štá tu po vin ný vo pred ozná mi� Ná rod nej
ban ke Slo ven ska. Po ve re né oso by prí sluš né ho or gá nu
do h¾a du člen ské ho štá tu majú rov na ké opráv ne nia,
po vin nos ti a zod po ved nos� ako za mest nan ci Ná rod nej
ban ky Slo ven ska po ve re ní vý ko nom do h¾a du na mies te 
pod ¾a oso bit né ho pred pi su;15a) ne ma jú však po vin nos�
vy ho to vi� pí som ný pro to kol o nimi vy ko na nom do h¾a de
a po vin nos� ur či� a pí som ne ozná mi� do hlia da né mu
sub jek tu le ho ty na pri ja tie a spl ne nie opat re ní na od -
strá ne nie ne dos tat kov zis te ných pri do h¾a de.

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi ko mi sii uzav -
re tie pí som nej do ho dy pod ¾a od se ku 1 a jej ob sah.“.

29. Za ôsmu čas� sa vkla dá nová de via ta čas�, kto rá
vrá ta ne nad pi su znie:

„DE  V IA  TA  ČASŤ

DO PL ŇU JÚ CI DO H¼AD
NAD FI NANČ NÝ MI KON GLO ME RÁT MI

§ 49a

Do pl ňu jú cim do h¾a dom nad fi nanč ný mi kon glo me -
rát mi (ïa lej len „do pl ňu jú ci do h¾ad“) je sle do va nie
a re gu lá cia ri zík fi nanč ných kon glo me rá tov, kto rých
sú čas �ou sú ban ky, in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí,
ob chod ní ci s cen ný mi pa pier mi, po is �ov ne, za is �ov ne
ale bo správ cov ské spo loč nos ti, na úče ly ob me dze nia
ri zík, kto rým je ban ka ale bo iná re gu lo va ná oso ba vy -
sta ve ná z dô vo du svo jej účas ti vo fi nanč nom kon glo -
me rá te.

§ 49b

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) fi nanč ným kon glo me rá tom

1. sku pi na, ak
1a. je ovlá daná re gu lo va nou oso bou,
1b. re gu lo va ná oso ba pod ¾a bo du 1a je ma ter skou 

spo loč nos �ou oso by vo fi nanč nom sek to re ale -
bo je oso bou, kto rá má ma jet ko vú účas� pod ¾a 
§ 44 ods. 5 písm. m) na oso be vo fi nanč nom
sek to re, ale bo je oso bou pre po je nou s oso bou
vo fi nanč nom sek to re vz�a hom ovlá dania  po -
d¾a § 44 ods. 5 písm. l) tre tie ho bodu,

1c. as poň jed na z osôb v sku pi ne je zo sek tora po -
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is �ov níc tva a as poň jed na z ban ko vé ho sek -
tora ale bo zo sek tora in ves tič ných slu žieb a

1d. kon so li do va né čin nos ti ale bo sú hrn čin nos tí
osôb v sku pi ne v sek to re po is �ov níc tva a kon -
so li do va né čin nos ti ale bo sú hrn čin nos tí osôb
v sku pi ne v ban ko vom sek to re a v sek to re in -
ves tič ných slu žieb sú výz namné pod ¾a § 49e
ods. 2 a 4,

2. sku pi na, ak 
2a. as poň jed na z osôb v sku pi ne je re gu lo va nou

oso bou,
2b. nie je ovlá daná re gu lo va nou oso bou a čin nos�

sku pi ny je sú stre de ná vo fi nanč nom sek to re
pod ¾a § 49e ods. 1,

2c. as poň jed na z osôb v sku pi ne je zo sek tora po -
is �ov níc tva a as poň jed na z ban ko vé ho sek -
tora ale bo zo sek tora in ves tič ných slu žieb a

2d. kon so li do va né čin nos ti ale bo sú hrn čin nos tí
osôb v sku pi ne v sek to re po is �ov níc tva a kon -
so li do va né čin nos ti ale bo sú hrn čin nos tí osôb
v sku pi ne v ban ko vom sek to re a v sek to re in -
ves tič ných slu žieb sú výz namné pod ¾a § 49e
ods. 2 a 4 ale bo

3. pod sku pi na iné ho fi nanč né ho kon glo me rá tu,
kto rá spĺ ňa pod mien ky pod ¾a pr vé ho ale bo dru -
hé ho bodu,

b) fi nanč ným sek to rom sek tor, v kto rom pô so bí jed na
práv nic ká oso ba ale bo via ce ré z tých to práv nic kých
osôb:
1. ban ka, in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí, iná fi -

nanč ná in šti tú cia pod ¾a § 6 ods. 15 ale bo pod nik
po moc ných ban ko vých slu žieb; tie to tvo ria ban -
ko vý sek tor,

2. po is �ov ňa, za is �ov ňa ale bo práv nic ká oso ba ovlá -
dajú ca fi nanč ný kon so li do va ný ce lok pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su;45a) tie to tvo ria sek tor po is �ov níc tva,

3. ob chod ník s cen ný mi pa pier mi ale bo iná fi nanč ná 
in šti tú cia pod ¾a § 6 ods. 15 ok rem in šti tú cie elek -
tro nic kých pe ňa zí; tie to tvo ria sek tor in ves tič -
ných slu žieb,

4. zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos�,
c) sku pi nou sku pi na osôb na vzá jom pre po je ných vz�a -

hom ovlá dania pod ¾a § 44 ods. 5 písm. l). 

§ 49c

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va do pl ňu jú ci
do h¾ad, ak 
a) fi nanč ný kon glo me rát je ovlá daný ban kou ale bo in -

šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí,
b) fi nanč ný kon glo me rát je ovlá daný zmie ša nou fi -

nanč nou hol din go vou spo loč nos �ou, kto rá je ma ter -
skou spo loč nos �ou ban ky ale bo in šti tú cie elek tro -
nic kých pe ňa zí a fi nanč ný kon glo me rát ne tvo ria
ïal šie re gu lo va né oso by, 

c) ma ter skou spo loč nos �ou ban ky ale bo in šti tú cie
elek tro nic kých pe ňa zí je zmie ša ná fi nanč ná hol din -
go vá spo loč nos� a fi nanč ný kon glo me rát tvo ria ïal -
šie re gu lo va né oso by so síd lom v člen skom štá te
a naj vý znam nej ším fi nanč ným sek to rom fi nanč né -
ho kon glo me rá tu je ban ko vý sek tor, 

d) fi nanč ný kon glo me rát je ovlá daný viac ako jed nou
zmie ša nou fi nanč nou hol din go vou spo loč nos �ou so
síd lom v rôz nych člen ských štá toch a v kaž dom

z tých to člen ských štá tov má síd lo re gu lo va ná oso -
ba, pri čom re gu lo va nou oso bou s naj vy šší mi
cel ko vý mi ak tí va mi vo fi nanč nom kon glo me rá te je
ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí, ale bo
ak naj vý znam nej ším fi nanč ným sek to rom fi nanč né -
ho kon glo me rá tu je ban ko vý sek tor; ak je sú čas �ou
fi nanč né ho sek to ra aj za hra nič ná ban ka ale bo za -
hra nič ná in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí so síd lom
v člen skom štá te, na zá kla de do ho dy Ná rod nej ban -
ky Slo ven ska s prí sluš ným or gá nom do h¾a du toh to
člen ské ho štá tu, 

e) fi nanč ný kon glo me rát je ovlá daný zmie ša nou fi -
nanč nou hol din go vou spo loč nos �ou so síd lom v Slo -
ven skej re pub li ke, kto rá je ma ter skou spo loč nos �ou
viac ako jed nej re gu lo va nej oso by so síd lom v člen -
skom štá te, a žiad nej z tých to re gu lo va ných osôb ne -
bo lo ude le né po vo le nie v Slo ven skej re pub li ke a naj -
vý znam nej ším fi nanč ným sek to rom fi nanč né ho
kon glo me rá tu je ban ko vý sek tor, 

f) fi nanč ný kon glo me rát nie je ovlá daný ma ter skou
spo loč nos �ou ale bo je ovlá daný inak, ako je uve de né
v pís me nách a) až e), ak naj vý znam nej ším fi nanč -
ným sek to rom fi nanč né ho kon glo me rá tu je ban ko vý
sek tor a re gu lo va nou oso bou s naj vy šší mi cel ko vý mi 
ak tí va mi v tom to sek to re je ban ka ale bo in šti tú cia
elek tro nic kých pe ňa zí. 

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska môže na zá kla de do ho -
dy s úra dom ale bo s prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du
člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re -
gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho
kon glo me rá tu, a po vy jad re ní oso by ovlá dajú cej prí -
sluš ný fi nanč ný kon glo me rát pre vzia� vý kon do pl ňu jú -
ce ho do h¾a du aj v prí pa doch ne uve de ných v od se ku 1,
ak je to vhod né z h¾a di ska pl ne nia cie ¾ov do pl ňu jú ce ho
do h¾a du.

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska môže na zá kla de do ho -
dy s úra dom ale bo s prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du
člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re -
gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho
kon glo me rá tu, a po vy jad re ní oso by ovlá dajú cej prí -
sluš ný fi nanč ný kon glo me rát pre ne cha� vý kon do pl ňu -
jú ce ho do h¾a du v prí pa doch uve de ných v od se ku 1 úra -
du ale bo prí sluš né mu or gá nu do h¾a du člen ské ho
štá tu, ak je to vhod né z h¾a di ska pl ne nia cie ¾ov do pl ňu -
jú ce ho do h¾a du.

§ 49d

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska v spo lu prá ci s úra dom
a prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du člen ských štá tov, kto -
ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi
tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, určí na
zá kla de kri té rií pod ¾a § 49e, kto ré fi nanč né kon glo me -
rá ty pod lie ha jú do pl ňu jú ce mu do h¾a du.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi úra du a prí -
sluš ným or gá nom do h¾a du člen ských štá tov, kto ré
zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo -
ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, kaž dý ïal ší
ná vrh na za ra de nie fi nanč né ho kon glo me rá tu do do pl -
ňu jú ce ho do h¾a du.

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi oso be, kto rá
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ovlá da fi nanč ný kon glo me rát pod ¾a § 49c ods. 1, ale bo
ban ke, ale bo in šti tú cii elek tro nic kých pe ňa zí s naj vy š -
ší mi cel ko vý mi ak tí va mi, ak naj dô le ži tej ším fi nanč ným
sek to rom fi nanč né ho kon glo me rá tu je ban ko vý sek tor,
že ten to fi nanč ný kon glo me rát bude pod lie ha� do pl ňu -
jú ce mu do h¾a du. Ná rod ná ban ka Slo ven ska in for mu je
o tom úrad a prí sluš né or gá ny do h¾a du člen ské ho štá -
tu, v kto rom má síd lo zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá
spo loč nos�, a ko mi siu.

(4) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi Vý bo ru pre fi -
nanč né kon glo me rá ty pri Eu róp skej ko mi sii prin cí py,
kto ré uplat ňu je pri do pl ňu jú com do h¾a de nad kon cen -
trá ciou ri zík pod ¾a § 49h a nad vnút ros ku pi no vý mi ob -
chod mi pod ¾a § 49i. 

§ 49e

(1) Čin nos ti sa po va žu jú za sú stre de né vo fi nanč nom
sek to re, ak po diel cel ko vých ak tív re gu lo va ných osôb
a ne re gu lo va ných osôb fi nanč né ho sek to ra v sku pi ne
k cel ko vým ak tí vam sku pi ny ako cel ku je vyš ší ako
40 %.

(2) Čin nos ti vo fi nanč ných sek to roch sú výz namné,
ak prie mer z hod nôt po dielov za kaž dý fi nanč ný sek tor
je vyš ší ako 10 %, pri čom prie mer sa vy po čí ta z tých to
po dielov: 
a) z po dielu cel ko vých ak tív jed né ho fi nanč né ho sek to -

ra k cel ko vým ak tí vam osôb fi nanč né ho sek to ra
v sku pi ne a 

b) z po dielu mi ni mál nej výš ky vlast ných zdro jov jed né -
ho fi nanč né ho sek to ra k súč tu mi ni mál nej výš ky
vlast ných zdro jov osôb fi nanč né ho sek to ra v sku pi -
ne. 

(3) Naj men ší fi nanč ný sek tor vo fi nanč nom kon glo -
me rá te je fi nanč ný sek tor, kto ré ho prie mer z po dielov
pod ¾a od se ku 2 je naj niž ší; naj vý znam nej ší fi nanč ný
sek tor vo fi nanč nom kon glo me rá te je fi nanč ný sek tor,
kto ré ho prie mer z po dielov pod ¾a od se ku 2 je naj vy šší.
Na úče ly vý po čtu prie me ru z po dielov pod ¾a od se ku 2
na me ra nie naj men šie ho a naj vý znam nej šie ho fi nanč -
né ho sek to ra sa ban ko vý sek tor a sek tor in ves tič ných
slu žieb po va žu jú za je den sek tor.

(4) Ak sku pi na ne do siah ne hod no tu prie me ru pod ¾a
od se ku 2 z po dielov pod ¾a od se ku 2, ale cel ko vé ak tí va
naj men šie ho fi nanč né ho sek to ra v sku pi ne sú vyš šie
ako 6 mld. EUR, Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne -
ná ur či� po do ho de s úra dom a s prí sluš ný mi or gán mi
do h¾a du člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do -
h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi -
nanč né ho kon glo me rá tu, že sku pi na sa ne bu de po va -
žo va� za fi nanč ný kon glo me rát ale bo že sa ne bu dú
uplat ňo va� usta no ve nia § 49g až 49j, ak vy ko ná va nie
do pl ňu jú ce ho do h¾a du nie je vhod né z h¾a di ska cie ¾ov
do pl ňu jú ce ho do h¾a du, naj mä ak 
a) prie mer z po dielov pod ¾a od se ku 2 ne pre siah ne 5 %

ale bo 
b) je den z po dielov vy po čí ta ných pod ¾a od se ku 2 ne pre -

siah ne 5 % ale bo
c) po diel na trhu naj men šie ho fi nanč né ho sek to ra ne -

pre siah ne 5 % v žiad nom člen skom štá te, ak je me ra -
ný z h¾a di ska cel ko vých ak tív v ban ko vom sek to re

ale bo sek to re in ves tič ných slu žieb a z h¾a di ska hru -
bej výš ky pred pí sa né ho po ist né ho po ist ných zmlúv
uza tvo re ných v sek to re po is �ov níc tva.

 (5) Roz hod nu tia Ná rod nej ban ky Slo ven ska pri ja té
pod ¾a od se ku 4 Ná rod ná ban ka Slo ven ska ozná mi aj
úra du a prí sluš ným or gá nom do h¾a du člen ských štá -
tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu.

 (6) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná po do -
ho de s úra dom a prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du člen -
ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo -
va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho
kon glo me rá tu, vy lú či� práv nic kú oso bu z vý po čtu po -
dielov pod ¾a od se kov 1 až 3, ak ide o oso bu, 
a) kto rá má síd lo na úze mí štá tu, kto rý nie je člen ským

štá tom a kto ré ho práv ny po ria dok ne u mož ňu je vý -
me nu in for má cií na úče ly vý ko nu do pl ňu jú ce ho do -
h¾a du,

b) kto rá má za ne dba te¾ ný výz nam na úče ly vý ko nu do -
pl ňu jú ce ho do h¾a du,

c) kto rej za ra de nie do fi nanč né ho kon glo me rá tu je ne -
vhodné z h¾a di ska cie ¾ov do pl ňu jú ce ho do h¾a du.

 (7) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná po vy -
jad re ní úra du a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen -
ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo -
va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho
kon glo me rá tu, bra� do úva hy hod no ty po dielov uve de -
ných v od se koch 1 a 2 za tri za se bou na sle du jú ce roky,
aby sa za me dzi lo ná hlej zme ne re ži mu vý ko nu do pl ňu -
jú ce ho do h¾a du, a ne bra� do úva hy do siah nu tie hod nôt 
po dielov uve de ných v od se koch 1 a 2, ak na sta nú  vý -
znamné zme ny v štruk tú re sku pi ny.

 (8) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná v oso -
bit ne odô vod ne ných prí pa doch a po vy jad re ní úra du
a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen ských štá tov, kto ré 
zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo -
ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, pri vý po čte
hod no ty po dielov pod ¾a od se kov 1 a 2 na hra di� ale bo
do pl ni� kri té rium za lo že né na cel ko vých ak tí vach kri té -
ria mi za lo že ný mi na štruk tú re príj mov ale bo pod sú va -
ho vých čin nos tiach, a to jed ným ale bo obo ma sú čas ne,
ale bo pri da� jed no kri té rium ale bo obi dve tie to kri té riá,
ak majú oso bit ný výz nam z h¾a di ska úče lu do pl ňu jú ce -
ho do h¾a du.

 (9) Ak hod no ta po dielu pod ¾a od se ku 1 kles ne pod
40 % ale bo hod no ta prie me ru z po dielov pod ¾a od se ku 2 
kles ne pod 10 % v prí pa de fi nanč ných kon glo me rá tov,
na kto ré sa už vz�a hu je do pl ňu jú ci do h¾ad, na na sle du -
jú ce tri roky pla tí pri vý po čte pod ¾a od se ku 1 hod no ta
po dielu 35 % a pri vý po čte pod ¾a od se ku 2 hod no ta
prie me ru z po dielov 8 %.

(10) Ak v prí pa de sku pi ny, nad kto rou sa už vy ko ná -
va do pl ňu jú ci do h¾ad, cel ko vé ak tí va naj men šie ho fi -
nanč né ho sek to ra sku pi ny kles nú pod 6 mld. EUR, na
na sle du jú ce tri roky pla tí pri vý po čte pod ¾a od se ku 4
suma 5 mld. EUR.

(11) Ná rod ná ban ka Slo ven ska môže so sú hla som
úra du a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen ských štá -
tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,
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po čas ob do bia usta no ve né ho v od se koch 7 až 10 ur či�,
že pre sta nú pla ti� niž šie hod no ty po dielov ale bo niž šia
suma usta no ve ná v od se koch 7 až 10 pre fi nanč né kon -
glo me rá ty pod lie ha jú ce do pl ňu jú ce mu do h¾a du.

(12) Vý po čty tý ka jú ce sa cel ko vých ak tív sa ro bia sú -
hrnom úda jov o cel ko vých ak tí vach osôb v sku pi ne
z ich roč ných úč tov ných zá vie rok. Na úče ly toh to  výpoč -
tu sa pre oso by, v kto rých je na do bud nu tá ma jet ko vá
účas�, be rie do úva hy výš ka po dielu na do bud nu té ho
v da nej oso be. Ak boli zos ta ve né kon so li do va né úč tov -
né zá vier ky, po u ži jú sa tie to na mies to sú hrnu úda jov.

(13) Mi ni mál nou výš kou vlast ných zdro jov bánk na
úče ly do pl ňu jú ce ho do h¾a du sa ro zu mie taká výš ka
vlast ných zdro jov, pri kto rej pri me ra nos� vlast ných
zdro jov do siah ne hod no tu pod ¾a § 30 ods. 1, pri čom
hod no ta ri zi ko vo vá že ných ak tív sa ne me ní.

(14) Po žia dav ky na mi ni mál nu výš ku vlast ných zdro -
jov re gu lo va ných osôb iných ako ban ka, kto ré sa za hŕ -
ňa jú do vý po čtov pod ¾a od se kov 2 až 6, sa ur čia pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,45b) kto ré sa vz�a hu jú na vý po čet
pri me ra nos ti vlast ných zdro jov, výš ky vlast ných zdro -
jov a sol ven tnos ti prí sluš nej re gu lo va nej oso by.

§ 49f

(1) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu, je po vin -
ná do dr žia va� pod mien ky pod ¾a § 49g až 49j, ak 
a) ovlá da fi nanč ný kon glo me rát,
b) jej ma ter skou spo loč nos �ou je zmie ša ná fi nanč ná

hol din go vá spo loč nos�, kto rej síd lo sa na chá dza
v člen skom štá te,

c) je pre po je ná s práv nic kou oso bou iné ho fi nanč né ho
sek to ra vz�a hom ovlá dania pod ¾a § 44 ods. 5 písm. l)
tre tie ho bodu ale bo

d) jej ma ter skou spo loč nos �ou je re gu lo va ná oso ba ale -
bo zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos� so síd -
lom v štá te, kto rý nie je člen ským štá tom, ak sa
v tom to štá te vy ko ná va do h¾ad nad fi nanč ný mi kon -
glo me rát mi, kto rý je rov no cen ný do pl ňu jú ce mu do -
h¾a du. 

(2) Ak je fi nanč ný kon glo me rát pod sku pi nou iné ho
fi nanč né ho kon glo me rá tu, kto ré ho sú čas �ou je ban ka
ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí spĺ ňa jú ca nie -
ktorú z pod mie nok pod ¾a od se ku 1, pod mien ky pod ¾a
§ 49g až 49j sa vz�a hu jú na ban ku ale bo in šti tú ciu elek -
tro nic kých pe ňa zí, kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho kon -
glo me rá tu za hŕ ňa jú ce ho pod sku pi nu.

(3) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rej ma ter ská spo loč nos� je re gu lo va nou oso bou ale -
bo zmie ša nou fi nanč nou hol din go vou spo loč nos �ou so
síd lom v štá te, kto rý nie je člen ským štá tom, a v tom to
štá te sa ne vy ko ná va do h¾ad nad fi nanč ný mi kon glo me -
rát mi, kto rý je rov no cen ný do pl ňu jú ce mu do h¾a du, je
po vin ná do dr žia va� pod mien ky pod ¾a § 49g až 49j. Ak
nie je mož né do dr ža� pod mien ky pod ¾a § 49g až 49j
z dô vo du, že do h¾ad nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi
uplat ňo va ný štá tom, kto rý nie je člen ským štá tom, nie
je rov no cen ný do pl ňu jú ce mu do h¾a du, Ná rod ná ban ka
Slo ven ska môže ur či�, že ban ka ale bo in šti tú cia elek -
tro nic kých pe ňa zí, kto rá je sú čas �ou ta ké ho fi nanč né -

ho kon glo me rá tu, bude pred kla da� Ná rod nej ban ke
Slo ven ska oso bit né vý ka zy, hlá se nia a sprá vy o účas ti
v ta kom fi nanč nom kon glo me rá te, a tiež môže ob me -
dzi� ale bo za ká za� ta kej ban ke ale bo in šti tú cii elek tro -
nic kých pe ňa zí vnút ros ku pi no vé ope rá cie, kto ré by
moh li ma� vplyv na do dr žia va nie dos ta toč nej výš ky
vlast ných zdro jov na úrov ni fi nanč né ho kon glo me rá tu.

(4) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ve rí, či sa nad fi -
nanč ným kon glo me rá tom pod ¾a od se ku 3 vy ko ná va do -
h¾ad nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi, kto rý je rov no -
cen ný do pl ňu jú ce mu do h¾a du, ak sa tak do hod la
s úra dom, or gán mi do h¾a du člen ské ho štá tu, v kto rom
majú síd lo re gu lo va né oso by tvo ria ce fi nanč ný kon glo -
me rát, a to na žia dos� ma ter skej spo loč nos ti pod ¾a od -
se ku 3, na žia dos� re gu lo va nej oso by, kto rá tvo rí sú -
čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, ale bo z vlast nej
ini cia tí vy. Ná rod ná ban ka Slo ven ska pre ro ku je s Vý bo -
rom pre fi nanč né kon glo me rá ty pri Eu róp skej ko mi sii
vy da nie roz hod nu tia pod ¾a od se ku 3 a vy da nie roz hod -
nu tia pod ¾a od se ku 3 ozná mi ko mi sii.

(5) Ak práv nic ké oso by majú ma jet ko vú účas� v jed -
nej re gu lo va nej oso be ale bo vo via ce rých re gu lo va ných
oso bách ale bo bez ma jet ko vej účas ti uplat ňu jú vo vz�a -
hu k tým to re gu lo va ným oso bám iný výz namný vplyv,
ako je vplyv pod ¾a od se kov 1 až 3, Ná rod ná ban ka Slo -
ven ska v spo lu prá ci s úra dom a prí sluš ný mi or gán mi
do h¾a du člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do -
h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi -
nanč né ho kon glo me rá tu, určí, či a v akom roz sa hu sa
bude vy ko ná va� do pl ňu jú ci do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tak, ako keby pred sta vo va li fi nanč ný kon glo -
me rát, kto rý by mal pod lie ha� do pl ňu jú ce mu do h¾a du.
Aby sa mo hol vy ko ná va� ta ký do pl ňu jú ci do h¾ad, as poň
jed na z práv nic kých osôb pod ¾a pr vej vety musí by�
ban kou ale bo in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí, mu sia 
by� spl ne né pod mien ky usta no ve né v § 49b písm. a) pr -
vom bo de bo doch 1c a 1d a je to pot reb né z h¾a di ska pl -
ne nia cie ¾ov do pl ňu jú ce ho do h¾a du.

§ 49g

(1) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí
pod ¾a § 49f ods. 1 je po vin ná za bez pe či�, aby na úrov ni
fi nanč né ho kon glo me rá tu sa do dr žala dos ta toč ná výš -
ka vlast ných zdro jov a aby sa na úrov ni fi nanč né ho
kon glo me rá tu pri jali pra vid lá za bez pe ču jú ce do dr žia -
va nie dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov. Vlast né
zdro je fi nanč né ho kon glo me rá tu sú dos ta toč né, ak roz -
diel me dzi vlast ný mi zdroj mi na úrov ni fi nanč né ho
kon glo me rá tu a súč tom mi ni mál nej výš ky vlast ných
zdro jov osôb vo fi nanč nom kon glo me rá te je nula ale bo
klad né čís lo.

(2) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu, je po vin -
ná vy ko ná va� vý po čty dos ta toč nej výš ky vlast ných
zdro jov pod ¾a jed nej z me tód usta no ve ných vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som, kto rý vydá Ná rod ná
ban ka Slo ven ska pod ¾a od se ku 9.

(3) Ná rod ná ban ka Slo ven ska po vy jad re ní úra du
a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen ských štá tov, kto ré
zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo -
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ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, je opráv ne ná 
z vlast né ho pod netu ale bo na žia dos� re gu lo va nej oso -
by ale bo zmie ša nej fi nanč nej hol din go vej spo loč nos ti
pod ¾a od se ku 4 ozná mi� re gu lo va nej oso be ale bo zmie -
ša nej fi nanč nej hol din go vej spo loč nos ti, kto rá z me tód
vý po čtu dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov usta no ve -
ných vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som pod ¾a
od se ku 9 sa po u ži je.

(4) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá ovlá da fi nanč ný kon glo me rát, je po vin ná pol -
ročne, ako aj na žia dos� Ná rod nej ban ky Slo ven ska
pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo ven ska úda je o výš ke
vlast ných zdro jov a o výš ke vlast ných zdro jov na úrov ni 
fi nanč né ho kon glo me rá tu pot reb ných na spl ne nie pod -
mie nok dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov na úrov ni
fi nanč né ho kon glo me rá tu, kto rý pod lie ha do pl ňu jú ce -
mu do h¾a du. Ak fi nanč ný kon glo me rát nie je ovlá daný
ban kou ale bo in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí, úda je
pod ¾a pr vej vety je po vin ná pred lo ži� Ná rod nej ban ke
Slo ven ska zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos�
ale bo re gu lo va ná oso ba ur če ná Ná rod nou ban kou Slo -
ven ska po pred chá dza jú com vy jad re ní re gu lo va ných
osôb ale bo zmie ša ných fi nanč ných hol din go vých spo -
loč nos tí tvo ria cich fi nanč ný kon glo me rát.

(5) Do vý po čtu dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov
na úrov ni fi nanč né ho kon glo me rá tu sa za hŕ ňa jú po žia -
dav ky na vlast né zdro je len za oso by uve de né v § 49b
písm. b).

(6) Ná rod ná ban ka Slo ven ska môže roz hod nú�, že do
vý po čtu po žia da viek na dos ta toč nú výš ku vlast ných
zdro jov na úrov ni fi nanč né ho kon glo me rá tu pod lie ha -
jú ce mu do pl ňu jú ce mu do h¾a du ne za ra dí oso bu,
a) kto rá má síd lo v štá te, kto rý nie je člen ským štá tom

a kto ré ho práv ny po ria dok ne u mož ňu je vý me nu in -
for má cií pot reb ných na vý kon do pl ňu jú ce mu do h¾a -
du, 

b) kto rá má za ne dba te¾ ný výz nam na úče ly do pl ňu jú -
ce ho do h¾a du nad re gu lo va ný mi oso ba mi vo fi nanč -
nom kon glo me rá te; to ne pla tí, ak by bolo z vý po čtu
vy lú če ných viac práv nic kých osôb, kto rých po diel
na fi nanč nom kon glo me rá te je v cel ko vom súč te  vý -
znamný pod ¾a § 49e ods. 2 a 4,

c) kto rej za ra de nie by bolo ne vhodné ale bo ne pri me ra -
né z h¾a di ska cie ¾ov do pl ňu jú ce ho do h¾a du.

(7) Ná rod ná ban ka Slo ven ska ne za ra de nie oso by
pod ¾a od se ku 6 písm. c) pre ro ku je s úra dom a or gán mi
do h¾a du člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do pl -
ňu jú ci do h¾ad v prí sluš nom člen skom štá te.

(8) Usta no ve ním od se ku 6 nie je dotk nu tá po vin nos�
dotk nu tých osôb pos ky to va� in for má cie na úče ly vý ko -
nu do pl ňu jú ce ho do h¾a du ani opráv ne nie or gá nov do -
h¾a du pos ky to va� in for má cie o tých to oso bách na úče ly 
vý ko nu do pl ňu jú ce ho do h¾a du ale bo do h¾a du nad fi -
nanč ný mi kon glo me rát mi v inom člen skom štá te. 

(9) 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, sa na úče ly vý -
po čtu dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov na úrov ni fi -
nanč né ho kon glo me rá tu usta no ví,
a) čo tvo rí vlast né zdro je na úrov ni fi nanč né ho kon glo -

me rá tu, a spô sob ich vý po čtu vrá ta ne vlast ných

zdro jov zmie ša nej fi nanč nej hol din go vej spo loč nos -
ti,

b) čo sa ro zu mie mi ni mál nou výš kou vlast ných zdro jov
osôb vo fi nanč nom kon glo me rá te, a spô sob ich  vý -
počtu,

c) me tó dy vý po čtu dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov 
fi nanč né ho kon glo me rá tu.

§ 49h

(1) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá ovlá da fi nanč ný kon glo me rát, je po vin ná pol -
ročne, ako aj na žia dos� Ná rod nej ban ky Slo ven ska
pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo ven ska úda je o kon cen -
trá cii ri zík fi nanč né ho kon glo me rá tu. Ak fi nanč ný kon -
glo me rát nie je ovlá daný ban kou ale bo in šti tú ciou elek -
tro nic kých pe ňa zí, úda je pod ¾a pr vej vety je po vin ná
pred lo ži� Ná rod nej ban ke Slo ven ska zmie ša ná fi nanč -
ná hol din go vá spo loč nos� ale bo re gu lo va ná oso ba ur -
če ná Ná rod nou ban kou Slo ven ska po pred chá dza jú -
com vy jad re ní re gu lo va ných osôb ale bo zmie ša ných
fi nanč ných hol din go vých spo loč nos tí tvo ria cich fi -
nanč ný kon glo me rát.

(2) Kon cen trá ciou ri zík fi nanč né ho kon glo me rá tu na
úče ly do pl ňu jú ce ho do h¾a du sa ro zu mie kaž dá čin nos�
osôb fi nanč né ho kon glo me rá tu, kto rá môže spô so bi�
takú stra tu, kto rá môže ohroz i� pla tob nú schop nos�
ale bo bez peč nos� a zdra vie re gu lo va ných osôb vo fi -
nanč nom kon glo me rá te; ta ká kon cen trá cia môže by�
v úve rom ri zi ku, in ves tič nom ri zi ku, po ist nom ri zi ku,
tr ho vom ri zi ku, ri zi ku lik vi di ty, kre dit nom ri zi ku, ope -
rač nom ri zi ku a inom ri zi ku ale bo kom bi ná cii tých to ri -
zík.

(3) Ak fi nanč ný kon glo me rát ovlá da ban ka ale bo in -
šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí, vz�a hu je sa na kon cen -
trá ciu ri zík fi nanč né ho kon glo me rá tu rov na ko § 31. Ak
fi nanč ný kon glo me rát ovlá da iná re gu lo va ná oso ba,
vz�a hu jú sa na kon cen trá ciu ri zík fi nanč né ho kon glo -
me rá tu pri me ra ne usta no ve nia oso bit né ho pred pi -
su.45b)

(4) Ak fi nanč ný kon glo me rát ovlá da zmie ša ná fi -
nanč ná hol din go vá spo loč nos� a ak je naj vý znam nej -
ším fi nanč ným sek to rom vo fi nanč nom kon glo me rá te
ban ko vý sek tor, vz�a hu jú sa na kon cen trá ciu ri zík
ban ko vé ho sek to ra a zmie ša nej fi nanč nej hol din go vej
spo loč nos ti pri me ra ne § 31 až 33. 

(5) 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, sa usta no via na
úče ly zis �o va nia kon cen trá cie ri zík po dro bnos ti o
a) vý po čte ma jet ko vej an ga žo va nos ti fi nanč né ho kon -

glo me rá tu a po dro bnos ti o ma jet ko vej an ga žo va nos -
ti fi nanč né ho kon glo me rá tu,

b) vý po čte ma jet ko vej an ga žo va nos ti ban ko vé ho sek to -
ra a po dro bnos ti o ma jet ko vej an ga žo va nos ti ban ko -
vé ho sek to ra,

c) vý po čte ma jet ko vej an ga žo va nos ti zmie ša nej fi nanč -
nej hol din go vej spo loč nos ti a po dro bnos ti o ma jet -
ko vej an ga žo va nos ti zmie ša nej fi nanč nej hol din go -
vej spo loč nos ti,

d) kon cen trá cii ri zík fi nanč né ho kon glo me rá tu a spô -
sob ich vý po čtu.
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§ 49i

(1) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá ovlá da fi nanč ný kon glo me rát, je po vin ná pol -
ročne, ako aj na žia dos� Ná rod nej ban ky Slo ven ska
pred kla da� Ná rod nej ban ke Slo ven ska úda je o  vý -
znamných vnút ros ku pi no vých ob cho doch fi nanč né ho
kon glo me rá tu. Ak fi nanč ný kon glo me rát nie je ovlá -
daný ban kou ale bo in šti tú ciou elek tro nic kých pe ňa zí,
úda je pod ¾a pr vej vety je po vin ná pred lo ži� Ná rod nej
ban ke Slo ven ska zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo -
loč nos� ale bo re gu lo va ná oso ba ur če ná Ná rod nou ban -
kou Slo ven ska po pred chá dza jú com vy jad re ní re gu lo va -
ných osôb ale bo zmie ša ných fi nanč ných hol din go vých
spo loč nos tí tvo ria cich fi nanč ný kon glo me rát.

(2) Vnút ros ku pi no vým ob cho dom sa na úče ly do pl -
ňu jú ce ho do h¾a du ro zu mie ob chod, v kto rom re gu lo va -
né oso by tvo ria ce fi nanč ný kon glo me rát pria mo ale bo
ne pria mo vy u ží va jú iné oso by tej is tej sku pi ny ale bo fy -
zic kú oso bu, ale bo práv nic kú oso bu, kto ré ovlá dajú, na 
spl ne nie po vin nos ti, a to bez oh¾a du, či je táto po vin -
nos� ur če ná zmlu vou a či je spl ne nie tej to po vin nos ti za
úhra du.

(3) Výz namným vnút ros ku pi no vým ob cho dom sa na
úče ly do pl ňu jú ce ho do h¾a du ro zu mie vnút ros ku pi no vý 
ob chod, kto ré ho výš ka je naj me nej 5 % zo zis te nej výš -
ky vlast ných zdro jov na úrov ni fi nanč né ho kon glo me -
rá tu pod ¾a § 49g ods. 9 písm. a).

(4) Pri výz namných vnút ros ku pi no vých ob cho doch
s oso ba mi s oso bit ným vz�a hom sa po stu pu je pod ¾a
§ 35. 

(5) Ak fi nanč ný kon glo me rát ovlá da zmie ša ná fi -
nanč ná hol din go vá spo loč nos� a ak je naj vý znam nej -
ším fi nanč ným sek to rom vo fi nanč nom kon glo me rá te
ban ko vý sek tor, na vnút ros ku pi no vé ob cho dy ban ko -
vé ho sek to ra a zmie ša nej fi nanč nej hol din go vej spo loč -
nos ti sa vz�a hu je § 44 ods. 4.

§ 49j

(1) Ban ka ale bo in šti tú cia elek tro nic kých pe ňa zí,
kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu, je po vin -
ná vy tvo ri� sys tém ria de nia ri zík a sys tém vnú tor nej
kon tro ly vrá ta ne ria dia cich po stu pov a ve de nia úč tov -
níc tva na účel sle do va nia a do dr žia va nia usta no ve ní
toh to zá ko na na úrov ni fi nanč né ho kon glo me rá tu.

(2) Sys tém ria de nia ri zík na úče ly do pl ňu jú ce ho do -
h¾a du za hŕ ňa 
a) vhod ný sys tém ria de nia za bez pe ču jú ci na úrov ni fi -

nanč né ho kon glo me rá tu schva ¾o va nie a pra vi del nú
kon tro lu pod ni ka te¾ skej stra té gie vo vz�a hu k ri zi -
kám vy plý va jú cim z čin nos ti fi nanč né ho kon glo me -
rá tu,

b) po stu py na za bez pe če nie dos ta toč nej výš ky vlast -
ných zdro jov, kto ré za hŕ ňa jú mož ný vplyv pod ni ka -
te¾ skej stra té gie na ri zi ko vý pro fil a na vlast né zdro je
ban ky a in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí, 

c) po stu py na sle do va nie ri zík a opat re nia za bez pe ču -
jú ce sle do va nie a kon tro lu ri zík na úrov ni fi nanč né -
ho kon glo me rá tu.

(3) Sys tém vnú tor nej kon tro ly na úče ly do pl ňu jú ce -
ho do h¾a du za hŕ ňa
a) hod no te nie po stu pov na iden ti fi ká ciu a me ra nie ri -

zík ovplyv ňu jú cich pl ne nie usta no ve ní o dos ta toč nej 
výš ke vlast ných zdro jov na úrov ni fi nanč né ho kon -
glo me rá tu a hod no te nie ich funk čnos ti a účin nos ti,

b) hod no te nie po stu pov úč to va nia a pos ky to va nia in -
for má cií, kto ré slú žia na zis �o va nie, me ra nie, sle do -
va nie a kon tro lu vnút ros ku pi no vých ob cho dov
a kon cen trá ciu ri zík.

§ 49k

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pri vý ko ne do pl ňu jú -
ce ho do h¾a du
a) za bez pe ču je ko or di ná ciu zhro maž ïo va nia a roz ši ro -

va nia in for má cií pot reb ných na sle do va nie čin nos ti
fi nanč né ho kon glo me rá tu a aj pos ky to va nie in for -
má cií dô le ži tých na vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du
v jed not li vých fi nanč ných sek to roch úra du a prí -
sluš ným or gá nom do h¾a du iných štá tov, kto ré zod -
po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo -
ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,

b) zhro maž ïu je in for má cie pot reb né na zhod no te nie fi -
nanč nej si tu á cie fi nanč né ho kon glo me rá tu na úče ly
vý ko nu do pl ňu jú ce ho do h¾a du,

c) sle du je do dr žia va nie usta no ve ní o dos ta toč nej výš ke 
vlast ných zdro jov, kon cen trá ciách ri zík a o  vnútro -
skupinových ob cho doch,

d) sle du je štruk tú ru fi nanč né ho kon glo me rá tu, jeho
or ga ni zá ciu a sle du je funk čnos� sys té mu vnú tor nej
kon tro ly pod ¾a § 49j,

e) plá nu je a ko or di nu je vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du
za akej ko¾ vek si tu á cie v spo lu prá ci s úra dom a s prí -
sluš ným or gá nom do h¾a du iných štá tov, kto ré zod -
po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo -
ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,

f) plní ïal šie úlo hy pot reb né na vý kon do pl ňu jú ce ho
do h¾a du.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je po vin ná v spo lu prá -
ci s úra dom a s prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du iných
štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,
ko or di no va� vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du a upra vi�
po stu py spo lu prá ce pri uplat ňo va ní usta no ve ní § 49d,
§ 49e, § 49f ods. 3 a 5, § 49g, § 49l ods. 2 a § 51a.

(3) In for má cie pot reb né na vý kon do pl ňu jú ce ho do -
h¾a du, kto ré už boli pos kyt nu té úra du ale bo prí sluš né -
mu or gá nu do h¾a du iné ho štá tu, kto ré zod po ve da jú za
do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi -
nanč né ho kon glo me rá tu, si Ná rod ná ban ka Slo ven ska
vy žia da od toh to or gá nu. Ak tie to in for má cie Ná rod ná
ban ka Slo ven ska ne zís ka la po stu pom pod ¾a pr vej vety,
je opráv ne ná vy žia da� si ich pria mo od osôb tvo ria cich
sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, kto ré sú uve de né
v § 49g ods. 2.

§ 49l

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska pri vý ko ne do pl ňu jú -
ce ho do h¾a du spo lu pra cu je s úra dom a s prí sluš ný mi
or gán mi do h¾a du člen ských štá tov, kto ré zod po ve da jú
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za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� 
fi nanč né ho kon glo me rá tu, aj vte dy, ak do pl ňu jú ci do -
h¾ad vy ko ná va úrad ale bo prí sluš ný or gán do h¾a du
člen ské ho štá tu, a to naj me nej v roz sa hu pod ¾a od se -
ku 3.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je po vin ná na žia dos�
úra du a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen ských štá -
tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,
pos kyt nú� im in for má cie pot reb né na vý kon do h¾a du
nad re gu lo va ný mi oso ba mi vo fi nanč nom kon glo me rá -
te a do h¾a du nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi, naj me nej 
však v roz sa hu pod ¾a od se ku 3. Ná rod ná ban ka Slo ven -
ska je po vin ná pos kyt nú� tie to in for má cie aj z vlast né -
ho pod netu, ak zis tí, že uve de né in for má cie sú dô le ži té
na vý kon do h¾a du nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi. Ná -
rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná vy žia da� si od
úra du a prí sluš ných or gá nov do h¾a du člen ských štá -
tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,
in for má cie pot reb né na vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du
naj me nej v roz sa hu pod ¾a od se ku 3 a tiež je opráv ne ná
vy mie ňa� si in for má cie pot reb né na vý kon do h¾a du nad 
fi nanč ný mi kon glo me rát mi aj so za hra nič ný mi cen trál -
ny mi ban ka mi, Eu róp skym sys té mom cen trál nych
bánk a Eu róp skou cen trál nou ban kou.

(3) Spo lu prá ca a vý me na in for má cií pod ¾a od se kov 1
a 2 sa týka naj mä
a) štruk tú ry fi nanč né ho kon glo me rá tu a prí sluš ných

or gá nov do h¾a du člen ských štá tov, kto ré zod po ve -
da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci -
mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu,

b) stra té gie a za me ra nia fi nanč né ho kon glo me rá tu,
c) fi nanč nej si tu á cie fi nanč né ho kon glo me rá tu, naj mä

dos ta toč nej výš ky vlast ných zdro jov, vnút ros ku pi -
no vých ob cho dov, kon cen trá cií ri zík a vý sled kov
hos po dá re nia,

d) ak cio ná rov s kva li fi ko va nou účas �ou v oso bách tvo -
ria cich sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu a čle nov
šta tu tár nych or gá nov osôb tvo ria cich sú čas� fi nanč -
né ho kon glo me rá tu,

e) or ga ni zá cie, ria de nia ri zík a sys té mu vnú tor nej kon -
tro ly na úrov ni fi nanč né ho kon glo me rá tu, 

f) po stu pov zbe ru in for má cií od osôb, kto ré sú sú čas -
�ou fi nanč né ho kon glo me rá tu, a pre ve ro va nia tých -
to in for má cií,

g) ne priaz ni vé ho vý vo ja v re gu lo va ných oso bách ale bo
v iných oso bách vo fi nanč nom kon glo me rá te, kto rý
by mo hol ma� váž ny ne ga tív ny vplyv na ban ku ale bo
in šti tú ciu elek tro nic kých pe ňa zí,

h) zá važ ných sank cií a mi mo riad nych opat re ní pri ja -
tých Ná rod nou ban kou Slo ven ska, úra dom a prí -
sluš ný mi or gán mi do h¾a du člen ských štá tov, kto ré
zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi
tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu.

(4) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je po vin ná pre ro ko va�
s úra dom ale bo s prí sluš ný mi or gán mi do h¾a du člen -
ských štá tov, kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo -
va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo -
me rá tu,
a) vy da nie roz hod nu tia o pred chá dza jú com sú hla se

pod ¾a § 28 ods. 1 písm. a) a b) a § 9 ods. 4, ak by zme -

ny v ak cio nár skej štruk tú re ale bo zme ny v or gá noch
ban ky a in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí ovplyv ni li
vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du, 

b) ulo že nie sank cií ale bo pri ja tie opat re ní voči re gu lo -
va ným oso bám vo fi nanč nom kon glo me rá te, kto ré
by moh li ma� vplyv aj na re gu lo va né oso by pod lie ha -
jú ce do pl ňu jú ce mu do h¾a du vy ko ná va né mu úra -
dom ale bo prí sluš ným or gá nom do h¾a du člen ských
štá tov, kto rý zod po ve dá za do h¾ad nad re gu lo va ný mi 
oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu.

(5) Ná rod ná ban ka Slo ven ska nie je po vin ná ro ko va�
pod ¾a od se ku 4, ak toto ro ko va nie môže ohroz i� pri ja tie
roz hod nu tí v prí sluš nej le ho te ale bo ak pri ja tie sank cií
a opat re ní ne zne sie od klad. Ná rod ná ban ka Slo ven ska
v ta kom prí pa de bez zby toč né ho od kla du in for mu je
úrad ale bo prí sluš né or gá ny do h¾a du člen ských štá tov, 
kto ré zod po ve da jú za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba -
mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu.

(6) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je pri vý ko ne do pl ňu -
jú ce ho do h¾a du opráv ne ná vy zva� prí sluš ný or gán do -
h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý zod po ve dá za do h¾ad nad
re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú čas� fi nanč né ho
kon glo me rá tu, v tom člen skom štá te, v kto rom má síd lo 
ma ter ská spo loč nos�, aby po žia dal ma ter skú spo loč -
nos� o in for má cie pot reb né na vy ko ná va nie úloh Ná -
rod nej ban ky Slo ven ska pod ¾a § 49k a aby jej po stú pil
tie to in for má cie.

(7) Usta no ve nia od se kov 1 až 6 sa vz�a hu jú aj na spo -
lu prá cu Ná rod nej ban ky Slo ven ska s or gán mi do h¾a du
štá tov, s kto rý mi Eu róp ska únia pod pí sa la do ho du
o spo lu prá ci pri vý ko ne do h¾a du nad fi nanč ný mi kon -
glo me rát mi. 

(8) Usta no ve ním od se ku 7 nie je dotk nu té opráv ne -
nie uzav rie� do ho du o pod mien kach vý ko nu do h¾a du
nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi a o vzá jom nej vý me ne
in for má cií s prí sluš ným or gá nom do h¾a du iné ho štá tu,
kto rý nie je člen ským štá tom, ak ta ká do ho da nie je
v roz po re s pra vid la mi vý ko nu do pl ňu jú ce ho do h¾a du.

§ 49m

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska na po žia da nie prí sluš -
né ho or gá nu do h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý zod po ve -
dá za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi sú -
čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, pre ve rí in for má cie
pot reb né na vý kon do h¾a du nad fi nanč ným kon glo me -
rá tom o oso be, kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo -
me rá tu a kto rej síd lo je na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
ale bo pre ve rí tie to in for má cie pros tred níc tvom po ve re -
ných osôb. Oso by po ve re né prí sluš ným or gá nom do -
h¾a du člen ské ho štá tu sú opráv ne né zú čast ni� sa pre -
ve ro va nia vy ko ná va né ho Ná rod nou ban kou Slo ven ska
ale bo môžu pre ve ri� tie to in for má cie so sú hla som Ná -
rod nej ban ky Slo ven ska samo stat ne.

(2) Ná rod ná ban ka Slo ven ska je opráv ne ná po žia da�
prí sluš ný or gán do h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý zod po -
ve dá za do h¾ad nad re gu lo va ný mi oso ba mi tvo ria ci mi
sú čas� fi nanč né ho kon glo me rá tu, o pre ve re nie in for -
má cií pot reb ných na vý kon do h¾a du nad fi nanč ným
kon glo me rá tom o oso be, kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho
kon glo me rá tu a kto rej síd lo je na úze mí člen ské ho štá -
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tu, ale bo o pre ve re nie tých to in for má cií pros tred níc -
tvom po ve re ných osôb. Oso by po ve re né Ná rod nou ban -
kou Slo ven ska sú opráv ne né zú čast ni� sa pre ve ro va nia 
vy ko ná va né ho prí sluš ným or gá nom do h¾a du člen ské -
ho štá tu ale bo môžu pre ve ri� tie to in for má cie so sú hla -
som prí sluš né ho or gá nu do h¾a du člen ské ho štá tu
samo stat ne.

§ 49n

Oso by, kto ré sú sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu,
sú na úče ly do pl ňu jú ce ho do h¾a du po vin né pos ky to va�
si na vzá jom in for má cie pot reb né na pl ne nie po vin nos tí
pod ¾a § 49g až 49j.

§ 49o

(1) Zmie ša né fi nanč né hol din go vé spo loč nos ti pod ¾a
§ 49c sú po vin né vy pra cú va� a pred kla da� Ná rod nej
ban ke Slo ven ska všet ky vý ka zy, hlá se nia a iné sprá vy
ob sa hu jú ce úda je, kto ré sú pot reb né na vý kon do pl ňu -
jú ce ho do h¾a du pod ¾a § 49g ods. 2, § 49h ods. 1 a § 49i
ods. 1, a to usta no ve ným spô so bom a v usta no ve ných
ter mí noch; ich štruk tú ru, roz sah, ob sah, for mu, čle ne -
nie, ter mí ny, spô sob, pos tup a mies to pred kla da nia
vrá ta ne me to di ky na ich vy pra cú va nie usta no ví opat re -
nie,23) 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.

(2) Úda je a iné in for má cie uve de né vo vý ka zoch, hlá -
se niach a iných sprá vach mu sia by� zro zu mi te¾ né, pre -
h¾ad né, pre u kaz né, mu sia pos ky to va� prav di vý ob raz
o hlá se ných sku toč nos tiach a mu sia by� pred lo že né
včas. Ak pred lo že né vý ka zy, hlá se nia a iné sprá vy ne -
zod po ve da jú usta no ve nej me to di ke ale bo ak vznik nú
dô vod né po chyb nos ti o ich správ nos ti ale bo úpl nos ti,
zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos� je po vin ná
na vy žia da nie Ná rod nej ban ky Slo ven ska pred lo ži�
pod kla dy a poda� vy svetl enie v ňou ur če nej le ho te.“.

Do te raj šia de via ta čas� až štr nás ta čas� sa ozna ču jú
ako de sia ta čas� až pät nás ta čas�. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 45a a 45b zne jú:
„45a) § 43 ods. 6 zá ko na č. 95/2002 Z. z. 
45b) Zá kon č. 566/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon č. 95/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 510/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 594/2003 Z. z.“.

30. V § 50 ods. 1 sa v úvod nej vete za slo vá „usta no ve -
ní toh to zá ko na,“ vkla da jú slo vá „práv ne zá väz ných ak -
tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie, kto ré
sa vz�a hu jú na vý kon ban ko vých čin nos tí,“, slo vá „mie -
ry za vi ne nia“ sa na hrá dza jú slo va mi „roz sa hu, dĺž ky tr -
va nia, ná sled kov“ a v pís me ne d) sa slo vá „až do výš ky
10 000 000 Sk“ na hrá dza jú slo va mi „od 100 000 Sk do
10 000 000 Sk“.

31. V § 50 ods. 2 sa v pr vej vete za slo vá „správcovi na
vý kon nú te nej sprá vy“ vkla dá čiar ka a slo vá „ale bo čle -
no vi šta tu tár ne ho or gá nu, čle no vi do zor né ho or gá nu
ale bo ve dú ce mu za mest nan co vi fi nanč nej hol din go vej
in šti tú cie pod ¾a § 44 ods. 3 ale bo zmie ša nej fi nanč nej
hol din go vej spo loč nos ti pod ¾a § 49c ods. 1 písm. b) až
e)“ a za slo vá „ban ko vých čin nos tí“ sa vkla da jú slo vá

„na in di vi du ál nom zá kla de, na kon so li do va nom zá kla -
de a v rám ci fi nanč né ho kon glo me rá tu“, v pr vej
a dru hej vete sa za slo vá „sub kon so li do va né ho cel ku“
vkla da jú slo vá „ale bo čle nov fi nanč né ho kon glo me rá -
tu“ a v tre tej vete sa slo vo „ale bo“ na hrá dza čiar kou a za
slo vá „za hra nič ná ban ka“ sa vkla dá čiar ka a slo vá „fi -
nanč ná hol din go vá in šti tú cia pod ¾a § 44 ods. 3 ale bo
zmie ša ná fi nanč ná hol din go vá spo loč nos� pod ¾a § 49c
ods. 1 písm. b)“.

32. V § 50 ods. 10 sa za slo vá „§ 51 ods. 1“ vkla dá
čiar ka a slo vá „§ 51a ods. 1“.

33. V § 51 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „ulo ži�“, za slo vá
„kon so li do va né ho cel ku“ sa vkla da jú slo vá „ale bo sub -
kon so li do va né ho cel ku“ a slo vá „po ku tu až do výš ky“ sa 
na hrá dza jú slo va mi „pod ¾a zá važ nos ti, roz sa hu, dĺž ky
tr va nia, ná sled kov a po va hy zis te ných ne dos tat kov
ulo ži� po ku tu od 100 000 Sk do“. 

34. Za § 51 sa vkla dá § 51a, kto rý znie:

„§ 51a

(1) Ná rod ná ban ka Slo ven ska môže zmie ša nej fi -
nanč nej hol din go vej spo loč nos ti ale bo inej oso be, kto rá 
je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu, nad kto rým Ná -
rod ná ban ka Slo ven ska vy ko ná va do pl ňu jú ci do h¾ad,
pod ¾a zá važ nos ti, roz sa hu, dĺž ky tr va nia, ná sled kov
a po va hy zis te ných ne dos tat kov ulo ži� po ku tu od
100 000 Sk do 20 000 000 Sk, ak 
a) ne u mož ní vy ko na� do h¾ad na mies te, 
b) ne po skyt ne po ža do va né vý ka zy, hlá se nia a iné sprá -

vy na úče ly vý ko nu do pl ňu jú ce ho do h¾a du,
c) pos kyt ne ne správ ne, ne prav di vé ale bo ne ú pl né vý -

ka zy, hlá se nia a iné sprá vy, prí pad ne ne do dr ží ter -
mí ny na ich pred lo že nie, ale bo 

d) ne spl ní po vin nos ti pod ¾a § 49g až 49j.

(2) Ak je ohroz e ná pla tob ná schop nos� fi nanč né ho
kon glo me rá tu ale bo ak je ohroz e né do dr ža nie dos ta toč -
nej výš ky vlast ných zdro jov vo fi nanč nom kon glo me rá -
te, kto rý pod lie ha do pl ňu jú ce mu do h¾a du, Ná rod ná
ban ka Slo ven ska je opráv ne ná zmie ša nej fi nanč nej
hol din go vej spo loč nos ti 
a) ulo ži� opat re nia na ozdra ve nie fi nanč né ho kon glo -

me rá tu pod ¾a § 50 ods. 3 ale bo 
b) ob me dzi� ale bo po za sta vi� vý kon nie ktorých  vnú -

troskupinových ob cho dov.

(3) Ak je sú čas �ou fi nanč né ho kon glo me rá tu oso ba,
nad kto rou pod ¾a § 6 ods. 1 vy ko ná va do h¾ad Ná rod ná
ban ka Slo ven ska, je Ná rod ná ban ka Slo ven ska opráv -
ne ná ulo ži� sank ciu pod ¾a § 50 aj na zá kla de ozná me nia
úra du o po ru še ní usta no ve ní oso bit né ho predpisu45b)
ale bo na zá kla de ozná me nia prí sluš né ho or gá nu do -
h¾a du člen ské ho štá tu, kto rý zod po ve dá za do h¾ad nad
fi nanč ným kon glo me rá tom, kto ré ho sú čas �ou je oso ba
pod ¾a § 6 ods. 1.

(4) Ak Ná rod ná ban ka Slo ven ska ulo ži la sank ciu
oso be pod ¾a § 6 ods. 1, kto rá je sú čas �ou fi nanč né ho
kon glo me rá tu pod lie ha jú ce ho do pl ňu jú ce mu do h¾a du
vy ko ná va né mu úra dom ale bo prí sluš ným or gá nom do -
h¾a du člen ské ho štá tu, a ak ude le nie tej to sank cie má
výz nam pre vý kon do pl ňu jú ce ho do h¾a du, ozná mi túto
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sku toč nos� úra du ale bo prí sluš né mu or gá nu do h¾a du
člen ské ho štá tu.“.

35. V § 53 ods. 7 sa na kon ci bod ka na hrá dza čiar kou 
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „kto rú zria di la za hra nič ná
ban ka so síd lom v inom člen skom štá te. Na nú te nú
sprá vu nad po boč kou za hra nič nej ban ky sa rov na ko
vz�a hu jú usta no ve nia o nú te nej sprá ve nad ban kou.“.

36. V § 55 ods. 7 sa za slo vo „môže“ vkla da jú slo vá
„po pred chá dza jú com sú hla se Ná rod nej ban ky Slo ven -
ska“.

37. V § 68 sa za pís me no c) vkla dá nové pís me no d),
kto ré znie:

„d) spla te nie pos kyt nu té ho úve ru po u ži té ho na úče ly
pod ¾a pís me n a) až c), kto rý je hy po te kár nym úve -
rom pos kyt nu tým hy po te kár nou ban kou v kon kur -
ze,“.

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

38. V § 74 ods. 2 pr vej vete sa za slo vo „pred pi su,66)“
vkla da jú slo vá „zá lož né ho prá va zria de né ho v pro spech 
tej is tej hy po te kár nej ban ky na za bez pe če nie iné ho ňou 
pos kyt nu té ho hy po te kár ne ho úve ru ale bo ko mu nál ne -
ho úve ru,“ a od kaz 66a nad slo vom „pred pi su“ sa na -
hrá dza od ka zom 66b.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 66b znie:
„66b) § 16 až 18b 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.“.

39. V § 84 ods. 1 sa slo vá „§ 68 písm. a) až c)“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 68 písm. a) až d)“.

40. § 85 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ak po be ra te¾ hy po te kár ne ho úve ru po ru ší pod -

mien ky uve de né v od se ku 4 písm. b) tre �om bode, je po -
vin ný bez od klad ne pros tred níc tvom hy po te kár nej ban -
ky vrá ti� štát ny prí spe vok pos ky to va ný po čas ce lej
ur če nej le ho ty splat nos ti hy po te kár ne ho úve ru do hod -
nu tej pri uza tvo re ní zmlu vy.“.

41. V § 86 sa slo vo „mi nis ter stvo“ vo všet kých gra ma -
tic kých tva roch na hrá dza slo va mi „Mi nis ter stvo vý -
stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky“
v prí sluš ných gra ma tic kých tva roch.

42. § 87 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Mi nis ter stvo me sač ne pos kyt ne Mi nis ter stvu vý -

stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky in -
for má ciu o cel ko vom ná ro ku na štát ny prí spe vok za
jed not li vé hy po te kár ne ban ky v prí sluš nom ka len dár -
nom me sia ci pre pot re by po u ká za nia pe ňaž ných  pro -
striedkov pod ¾a § 86 ods. 3; túto in for má ciu mi nis ter -
stvo pos kyt ne naj ne skôr do 20. dňa na sle du jú ce ho
me sia ca. Mi nis ter stvo pos kyt ne Mi nis ter stvu vý stav by
a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky na úče ly
pl ne nia jeho úloh pri pos ky to va ní štát ne ho prí spev ku
aj sú hrnné úda je o úče loch pos kyt nu tých hy po te kár -
nych úve rov uve de né v in for má cii hy po te kár nej ban ky
pod ¾a § 76 ods. 3, a to do de sia tich pra cov ných dní odo
dňa pred lo že nia tej to in for má cie mi nis ter stvu.“.

43. V § 89 ods. 3 sa za štvr tú vetu vkla dá nová pia ta
veta, kto rá znie: „Po vin nos� pred kla da� pí som ný sú -
hlas pod ¾a toh to od se ku sa ne vz�a hu je ani na za hra nič -

nú ban ku so síd lom v člen skom štá te, za hra nič nú in -
šti tú ciu elek tro nic kých pe ňa zí so síd lom v člen skom
štá te a za hra nič nú fi nanč nú in šti tú ciu so síd lom
v člen skom štá te.”.

44. V § 91 ods. 4 písm. g) sa slo vá „zboru84) na úče ly
pl ne nia úloh usta no ve ných zá ko nom,“ na hrá dza jú slo -
va mi „zbo ru na úče ly od ha ¾o va nia trest ných či nov, da -
ňo vých úni kov, ne zá kon ných fi nanč ných ope rá cií a le -
ga li zá cie príj mov z trest nej čin nos ti,84)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 84 znie:
„84) § 2 ods. 1 písm. b) a c) a § 29a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -

skej re pub li ky č. 171/1993 Z. z. o Po li caj nom zbo re v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

45. V § 91 ods. 4 pís me no j) znie:
„j) úra du na úče ly do h¾a du nad fi nanč ným tr hom pod ¾a 

oso bit né ho zá ko na,15)“.

46. V § 91 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me na mi m) až o), kto -
ré zne jú:

„m) Úra du na ochra nu osob ných úda jov na úče ly do zo ru
pod ¾a oso bit né ho zákona37) nad spra cú va ním
a ochra nou osob ných úda jov klien ta ban ky ale bo
po boč ky za hra nič nej ban ky,

n) Naj vy ššie ho kon trol né ho úra du Slo ven skej re pub li -
ky na úče ly kon tro ly pod ¾a oso bit né ho zákona86b)
u klien ta ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky,

o) Jus tič nej pok lad ni ci na úče ly vy má ha nia súd nej po -
h¾a dáv ky pod ¾a oso bit né ho zákona86c) od klien ta
ban ky ale bo po boč ky za hra nič nej ban ky.“. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zu 86b a 86c zne jú:
„86b) § 2 a 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 39/1993

Z. z. o Naj vy ššom kon trol nom úra de Slo ven skej re pub li ky
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

86c) § 6 až 13 zá ko na č. 65/2001 Z. z. o sprá ve a vy má ha ní súd -
nych po h¾a dá vok.“.

47. V § 91 ods. 8 sa od kaz „86a“ na hrá dza od ka -
zom „86d“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 86a a 86d zne jú:
„86a) § 17 písm. b), § 18 a 19 zá ko na č. 215/2004 Z. z. o ochra ne

uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov.

86d) Zá kon č. 460/2002 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 707/2002 Z. z., kto -
rým sa vy hla su jú me dzi ná rod né sank cie za bez pe ču jú ce me -
dzi ná rod ný mier a bez peč nos� v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.“.

48. § 93a sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Prie sto ry ban ky, po boč ky za hra nič nej ban ky

a Ná rod nej ban ky Slo ven ska možno mo ni to ro va� po mo -
cou vi deo záz na mu ale bo au dio záz na mu aj bez ozna če -
nia mo ni to ro va né ho prie sto ru,88ia) pri čom vy ho to ve ný
zá znam mož no vy u ži� na úče ly ochra ny pred le ga li zá -
ciou príj mov z trest nej čin nos ti, od ha ¾o va nia ne zá kon -
ných fi nanč ných ope rá cií, súd ne ho ko na nia, trest né ho
ko na nia, ko na nia o prie stup koch a do h¾a du nad pl ne -
ním zá ko nom usta no ve ných po vin nos tí bánk a po bo -
čiek za hra nič ných bánk.88ia) Ak vy ho to ve ný zá znam nie
je vy u ži tý na tie to úče ly, ten, kto zá znam vy ho to vil, ho
zlik vi du je naj ne skôr v le ho te 30 pra cov ných dní po dni
vy ho to ve nia toh to zá zna mu.88ia)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 88ia znie:
„88ia) § 10 ods. 7 a § 13 ods. 7 zá ko na č. 428/2002 Z. z.“.
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49. § 114a znie:

„§ 114a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.

50. V § 122b sa vy púš �a od sek 6.

51. Za § 122b sa vkla dá § 122c, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 122c

Pre chod né usta no ve nie
k úpra vám účin ným od 1. ja nu ára 2005

Do pl ňu jú ci do h¾ad sa za čne vy ko ná va� po zoh ¾ad ne -
ní fi nanč nej si tu á cie a vý sled ku hos po dá re nia fi nanč -
ných kon glo me rá tov v prie be hu roka 2005.“.

52. Prí lo ha vrá ta ne nad pi su znie:
„Prí lo ha k zá ko nu č. 483/2001 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/12/ES z 20. mar ca 2000 o za kla da ní a pod ni ka ní úve ro vých in -
šti tú cií (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 126, 26. 05. 2000) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady 2000/28/ES z 18. sep tem bra 2000 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 275, 27. 10. 2000) v zne ní 
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/87/ES zo 16. de cem bra 2002 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo -
čen stiev L 035, 11. 02. 2003) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/87/ES zo 16. de cem bra 2002 
(Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 35, 11. 02. 2003) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady
2004/39/ES z 21. ap rí la 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 145, 30. 04. 2004) v zne ní smer ni ce Ko mi sie
2004/69/ES z 27. ap rí la 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 125, 28. 04. 2004).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/46/ES z 18. sep tem bra 2000 o za kla da ní, pod ni ka ní a o kon tro le
pod ni ka nia in šti tú cií za obe ra jú cich sa elek tro nic ký mi pe niaz mi (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 275, 
27. 10. 2000).

3. Smer ni ca Rady 93/6/EHS z 15. mar ca 1993 o ka pi tá lo vej pri me ra nos ti in ves tič ných fi riem a úve ro vých in šti tú cií
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 141, 11. 06. 1993) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady
98/31/ES z 22. júna 1998 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 204, 21. 07. 1998) v zne ní smer ni ce Eu -
róp ske ho par la men tu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 270, 7. 10. 1998) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/87/ES zo 16. de cem bra 2002 (Úrad ný
ves t ník Eu róp skej únie L 035, 11. 02. 2003) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2004/39/ES
z 21. ap rí la 2004 (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 145, 30. 04. 2004).

4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/24/ES zo 4. ap rí la 2001 o re or ga ni zá cii a lik vi dá cii úve ro vých in -
šti tú cií (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 125, 5. 05. 2001).

5. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/87/ES zo 16. de cem bra 2002 o do pl ňu jú com do h¾a de nad úve ro -
vý mi in šti tú cia mi, po is �ov ňa mi a in ves tič ný mi fir ma mi vo fi nanč nom kon glo me rá te, kto rou sa me nia a do pĺ ňa jú
smer ni ce Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS, 93/22/EHS a smer ni ce Eu -
róp ske ho par la men tu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 035, 11. 02. 2003).“.

Čl. II

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 zá ko na
č. 589/2003 Z. z. a zá ko na č. 604/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 12 ods. 2 písm. a) sa slo vá „ku dňu“ na hrá dza jú 
slo va mi „v deň pred chá dza jú ci dňu“.

2. V § 21b ods. 1 sa za slo vo „ulo že né“ vkla da jú slo vá
„na účte v Ná rod nej ban ke Slo ven ska ale bo“.

3. § 21b sa do pĺ ňa od se kom 11, kto rý znie:

„(11) Na in šti tú ciu elek tro nic kých pe ňa zí sa vz�a hu -
jú usta no ve nia oso bit né ho zá ko na,27j) kto ré upra vu jú
do pl ňu jú ci do h¾ad nad fi nanč ný mi kon glo me rát mi,
rov na ko ako na ban ky.“.

4. V § 21c ods. 2 a 4 sa za slo vá „únie“ vkla da jú slo vá
„ale bo ïal ších štá toch Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru“.

5. V § 21c ods. 5 sa za pís me no h) vkla dá nové pís me -
no i), kto ré znie:
„i) za vies� nú te nú sprá vu nad in šti tú ciou elek tro nic -

kých pe ňa zí,“.
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Do te raj šie pís me no i) sa ozna ču je ako pís me no j). 

6. V § 21c sa za od sek 5 vkla dá nový od sek 6, kto rý
znie:

„(6) Na nú te nú sprá vu nad in šti tú ciou elek tro nic -
kých pe ňa zí sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia oso bit -
né ho zá ko na o nú te nej sprá ve nad ban kou.27na)“.

Do te raj šie od se ky 6 a 7 sa ozna ču jú ako od se ky 7 a 8.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27na znie:
„27na) § 53 až 62 zá ko na č. 483/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred -

pi sov.“.

 7. V § 32 ods. 1 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „pla tob ný 
styk a“.

 8. V § 40 ods. 2 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „pla tob -
ný styk a“.

 9. V § 50 ods. 2 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „pla tob -
ný styk a“.

10. § 72a znie:

„§ 72a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.

11. Prí lo ha vrá ta ne nad pi su znie:

„Prí lo ha k zá ko nu č. 510/2002 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 97/5/ES z 27. ja nu ára 1997 o kre dit ných pre vo doch do za hra ni čia
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 043, 14. 02. 1997).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o ko neč nom zúč to va ní v pla tob ných zúč to -
va cích sys té moch a v sys té moch zúč to va nia cen ných pa pie rov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 166,
11. 06. 1998).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2000/46/ES z 18. sep tem bra 2000 o za kla da ní, pod ni ka ní a o kon tro le
pod ni ka nia in šti tú cií za obe ra jú cich sa elek tro nic ký mi pe niaz mi (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 275, 
27. 10. 2000).

4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/24/ES zo 4. ap rí la 2001 o re or ga ni zá cii a lik vi dá cii úve ro vých in -
šti tú cií (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 125, 5. 05. 2001).“.

Čl. III

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., zá ko na
č. 492/2001 Z. z., zá ko na č. 340/2003 Z. z. a zá ko na
č. 186/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5g znie:
„5g) Zá kon č. 594/2003 Z. z. o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 186/2004
Z. z.“.

2. V § 3 ods. 3 písm. c) pr vom bode sa za slo vo „fon -
de,5g)“ vkla da jú slo vá „dô chod ko vej správ cov skej spo -
loč nos ti vrá ta ne ma jet ku v dô chod ko vom fon de,5ga)“.

Po znám ka pod čia rou k od kaz 5ga znie:
„5ga) Zá kon č. 43/2004 Z. z. o sta ro bnom dô chod ko vom spo re ní

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
predpisov.“.

3. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5l sa ci tá cia „§ 14 
ods. 1 a § 20 ods. 1 zá ko na č. 385/1999 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov,“ na hrá dza ci tá ciou „§ 3 ods. 11
a 12, § 4 ods. 4 až 8, § 75 až 80 a § 81 ods. 2 zá ko na
č. 594/2003 Z. z.,“.

4. V § 3 ods. 3 písm. c) tre tí bod znie:
„3. ob chod nej spo loč nos ti ale bo druž stva (ïa lej len

„ob chod ná spo loč nos�“), kto rá nie je uve de ná
v pr vom bo de ale bo dru hom bode a kto rá
3a. pod ¾a oso bit né ho zákona5m) musí ma� úč tov -

nú zá vier ku ove re nú au dí to rom, ale bo 
3b. ban ke ale bo po boč ke za hra nič nej ban ky,

v kto rej má ulo že ný vklad, ne do ru či la v le ho te
pod ¾a § 26 ods. 4 jed no znač né pí som né ozná -
me nie, či musí, ale bo ne mu sí ma� úč tov nú zá -
vier ku ove re nú au dí to rom,5m)“.

5. V § 3 ods. 3 sa pís me no c) do pĺ ňa šies tym bo dom,
kto rý znie:

„6. práv nic kej oso by, kto rá ovlá da ban ku ale bo za -
hra nič nú ban ku ale bo kto rá je ovlá daná ban kou
ale bo za hra nič nou ban kou, v kto rej ale bo v po -
boč ke kto rej je vklad ulo že ný.5p)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5p znie:
„5p) § 44 ods. 5 písm. l) zá ko na č. 483/2001 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 554/2004 Z. z.“.

6. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7c znie:
„7c) § 35 až 74 zá ko na č. 594/2003 Z. z.“.

7. § 26 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
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„(4) Na úče ly roz li šo va nia vkla dov chrá ne ných pod ¾a
toh to zá ko na a vkla dov vy lú če ných z ochra ny vkla dov
pod ¾a § 3 ods. 3 písm. c) bo du 3a má ob chod ná spo loč -
nos�, kto rá nie je uve de ná v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) 
pr vom ale bo dru hom bode ok rem ak cio vej spo loč nos ti,
po vin nos� do ru či� ban ke ale bo po boč ke za hra nič nej
ban ky, v kto rej má ulo že ný vklad, jed no znač né pí som -
né ozná me nie, či musí, ale bo ne mu sí ma� úč tov nú zá -
vier ku ove re nú au dí to rom,5m) a to vždy naj ne skôr
15 dní po uply nu tí úč tov né ho ob do bia, za kto ré táto ob -
chod ná spo loč nos� zos ta vu je úč tov nú zá vier ku. Ak si
ob chod ná spo loč nos�, kto rá nie je uve de ná v § 3 ods. 3
písm. b) a písm. c) pr vom ale bo dru hom bode ok rem ak -
cio vej spo loč nos ti, ne spl ní voči ban ke ozna mo va ciu po -
vin nos� v le ho te pod ¾a pr vej vety, jej vklad v prí sluš nej
ban ke nie je chrá ne ný pod ¾a toh to zá ko na až do pr vé ho
dňa ka len dár ne ho štvr� ro ku na sle du jú ce ho po dni,
keï táto ob chod ná spo loč nos� do ru čí prí sluš nej ban ke
pí som né ozná me nie pod ¾a pr vej vety. Ak ob chod ná spo -
loč nos�, kto rá nie je uve de ná v § 3 ods. 3 písm. b)
a písm. c) pr vom ale bo dru hom bo de ok rem ak cio vej
spo loč nos ti, do ru čí ban ke pí som né ozná me nie pod ¾a
pr vej vety po dni, keï sa vkla dy v tej to ban ke sta li ne do -
stupné pod ¾a § 3 ods. 5, za vkla dy tej to ob chod nej spo -
loč nos ti sa ne po skyt ne ná hra da pod ¾a toh to zá ko na.“.

8. Za § 28a sa vkla da jú § 28b a 28c, kto ré vrá ta ne
nad pi su zne jú:

„§ 28b

Pre chod né usta no ve nia
k úpra vám účin ným od 1. ja nu ára 2005

(1) Ob chod ná spo loč nos�, kto rá nie je uve de ná v § 3
ods. 3 písm. b) a písm. c) pr vom ale bo dru hom bode ok -
rem ak cio vej spo loč nos ti, je po vin ná naj ne skôr do
15. ja nu ára 2005 do ru či� ban ke ale bo po boč ke za hra -
nič nej ban ky, v kto rej má ulo že ný vklad, jed no znač né
pí som né ozná me nie, či riad nu úč tov nú zá vier ku zos ta -
vo va nú v roku 2004 za pred chá dza jú ci ka len dár ny rok
mu se la, ale bo ne mu se la ma� ove re nú au dí to rom.5m)

(2) Na úče ly vý po čtu štvr� roč nej splát ky roč né ho prí -
spev ku sa vkla dy práv nic kých osôb, na kto ré sa vz�a -
hu je ochra na pod ¾a § 3 ods. 3 písm. c), pr vý krát za hr nú
do prie mer né ho sta vu vkla dov za štvr tý ka len dár ny
štvr� rok roku 2004.

§ 28c

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he.“.

9. Prí lo ha vrá ta ne nad pi su znie:
„Prí lo ha k zá ko nu Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o sys té moch ochra ny vkla dov (Úrad ný ves t -
ník Eu róp skych spo lo čen stiev L 135, 31. 05. 1994).“.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
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 zne ní ne skor ších
pred pi sov v zne ní zá ko na č. 45/1998 Z. z., zá ko na
č. 200/1998 Z. z., zá ko na č. 388/1999 Z. z., zá ko na
č. 367/2000 Z. z., zá ko na č. 442/2000 Z. z., zá ko na
č. 456/2002 Z. z. a zá ko na č. 602/2003 Z. z. sa me ní
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „a od za hra nič -
ných cen ných pa pie rov“.

2. V § 6 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) 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 pís men a) až d).“.

3. V § 6 ods. 4 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú slo vá
„písm. a) až d)“.

4. V § 8 od sek 1 znie:

„(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, kto ré sa tý ka jú pria mych

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 pros tred níc tvom cu dzo zem cov, a to vo
vz�a hu k tu zem com v za hra ni čí a vo vz�a hu k cu dzo -
zem com; to sa ne vz�a hu je na in ka sá, plat by a pre vo -
dy, kto ré sa tý ka jú pria mych 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 pros tred níc -
tvom cu dzo zem cov, a to vo vz�a hu k or ga ni zač nej
zlož ke cu dzo zem ca v tu zem sku,

b) zria de nia úč tov a sta vu úč tov v za hra ni čí; to sa ne -
vz�a hu je na tu zem ca — fy zic kú oso bu po čas jeho po -
by tu v za hra ni čí.“.

5. V § 12 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja jú slo vá „a ne spl -
ne nie po vin nos tí usta no ve ných v § 11 ods. 2 a 3“.

6. Po znám ky pod čia rou k od ka zom 17b a 18 zne jú:
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„17b) Zá kon č. 367/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
18) 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) a o zme ne a do pl -
ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

7. V § 19a ods. 2 písm. a) sa za slo vo „ne pla tí“ vkla da -
jú slo vá „pre cu dzo zem ca pri de de ní ani“.

8. V § 24 sa v od se ku 3 slo vo „kon tro ly“ na hrá dza slo -
vom „do h¾a du“ a v od se ku 5 sa slo vo „kon tro le“ na hrá -
dza slo vom „do h¾a de“.

9. § 41 znie:

„§ 41

Tým to zá ko nom sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he.“.

10. Za § 43a sa vkla dá § 43b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 43b

Pre chod né usta no ve nie
k úpra vám účin ným od 1. ja nu ára 2005

De ví zo vé li cen cie ale bo čas ti de ví zo vých li cen cií vy -
da ných 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 1. ja nu ára
2005.“.

11. Prí lo ha vrá ta ne nad pi su znie:
„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 ne skor ších pred pi sov

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca Rady č. 88/361/EHS z 24. júna 1988 o vy ko ná va ní člán ku 67 zmlu vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo -
lo čen stiev L 178, 8. 07. 1988).“.

Čl. V

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 č. 483/2001 Z. z.
o ban kách 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. 430/2002 Z. z., zá ko nom č. 510/2002 Z. z., zá ko nom 

č. 165/2003 Z. z., zá ko nom č. 603/2003 Z. z., zá ko nom 
č. 215/2004 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. VI

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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