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567
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa ustanovuje minimálna výška garanèného fondu
pois•ovne alebo poboèky zahraniènej pois•ovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 31
ods. 8 zákona è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 186/2004 Z. z. (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Minimálna výška garanèného fondu pois•ovne
alebo poboèky zahraniènej pois•ovne pre životné poistenie je 3 000 000 EUR.

odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe è. 1
k zákonu
a) pod èíslom 1 až 9 a 16 až 18 je 2 000 000 EUR,
b) pod èíslom 10 až 15 je 3 000 000 EUR.
(3) Ak pois•ovòa alebo poboèka zahraniènej pois•ovne vykonáva nieko¾ko poistných odvetví neživotného
poistenia s rôznou minimálnou výškou garanèného
fondu, minimálna výška garanèného fondu takejto pois•ovne alebo poboèky zahraniènej pois•ovne je suma
uvedená v odseku 2 písm. b).

(2) Minimálna výška garanèného fondu pois•ovne
alebo poboèky zahraniènej pois•ovne pre jedno poistné
odvetvie neživotného poistenia alebo pre viac poistných

§2
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Mikloš v. r.
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568
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 171/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 36 ods. 1 zákona è. 95/2002 Z. z.
o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 36
ods. 6 zákona è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 171/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 36
ods. 1 zákona è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu na
vo¾bu osoby navrhovanej za èlena predstavenstva
a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, prokuristu
a vedúceho poboèky zahraniènej pois•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo pois•ovne alebo zais•ovne, v ktorej sa navrhuje osoba na
vo¾bu za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, alebo obchodné meno, sídlo zahraniènej pois•ovne alebo zahraniènej zais•ovne
a umiestnenie poboèky zahraniènej pois•ovne alebo
poboèky zahraniènej zais•ovne na území Slovenskej
republiky, pre ktorú sa navrhuje jej prokurista alebo
vedúci,
b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia
alebo rodné èíslo osoby navrhovanej na vo¾bu za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej
pois•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne,
c) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní
a odbornej praxi osoby navrhovanej na vo¾bu za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej
pois•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne,
d) odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak
ide o cudzinca, doklad obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu,
štátu, ktorého je obèanom, a štátov, v ktorých sa
táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite
zdržiavala viac ako šes• mesiacov; ak také doklady
príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradi•

èestným vyhlásením osoby navrhovanej na vo¾bu
za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej pois•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne,
e) písomné vyhlásenie osoby navrhovanej na vo¾bu
za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej pois•ovne, alebo prokuristu a vedúceho
poboèky zahraniènej zais•ovne o tom, že spå òajú
po žia dav ky ustano ve né zá konom,
f) zápisnicu z rokovania príslušného orgánu pois•ovne, zais•ovne, zahraniènej pois•ovne alebo zahraniènej zais•ovne, ktorá obsahuje návrh na vo¾bu osoby
navrhovanej za èlena predstavenstva alebo návrh
na vymenovanie prokuristu pois•ovne alebo zais•ovne, alebo návrh na vymenovanie prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej pois•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne,
g) písomné vyhlásenie osoby navrhovanej na vo¾bu
za èlena predstavenstva a prokuristu pois•ovne alebo
zais•ovne alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej pois•ovne, alebo prokuristu a vedúceho poboèky zahraniènej zais•ovne a žiadate¾a pod¾a § 36
ods. 5 písm. c) zákona, že všetky nimi uvedené údaje
a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.“.
2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
„§ 6a
Žiados• o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zahrnutie položiek pod¾a § 31 ods. 6 zákona do skutoènej
miery solventnosti pois•ovne alebo poboèky zahraniènej pois•ovne obsahuje
a) správu zodpovedného aktuára, v ktorej sa uvedie
hodnota zillmerizovanej technickej rezervy na životné poistenie, hodnota nezillmerizovanej technickej
rezervy na životné poistenie alebo hodnota èiastoène
zillmerizovanej technickej rezervy na životné poistenie vrátane príslušných poistnomatematických vý poètov a hodnota neodpísaných poèiatoèných nákladov, ktoré sa úètujú ako aktíva, ak ide o položku
uvedenú v § 31 ods. 6 písm. a) zákona,
b) doklady preukazujúce hodnotu aktív vrátane ich
ocenenia, ak ide o položku uvedenú v § 31 ods. 6
písm. b) zákona,
c) údaje o výške nesplateného základného imania
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a o predpokladanej dobe jeho splatenia, ak ide o položku uvedenú v § 31 ods. 6 písm. c) zákona,
d) správu zodpovedného aktuára podrobne odôvodòujúcu pravdepodobnos• dosiahnutia budúcich prebytkov pois•ovne týkajúcich sa životného poistenia,
ak ide o položky uvedené v § 70a ods. 3 zákona,
e) písomné vyhlásenie pois•ovne alebo poboèky zahraniènej pois•ovne, že všetky òou uvedené údaje
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a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.“.
3. V § 7, 8 a 9 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 6a“.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. novembra
2004.

Ivan Mikloš v. r.
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569
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 413/2001 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 11
ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2003
Z. z. ustanovuje:

oprávnená kona• v mene Slovenskej kancelárie pois•ovate¾ov,“.
3. V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) výkon a objem valcov motora a celkovú hmotnos•
motorového vozidla,“.
4. V § 2 ods. 1 sa vypúš•a písmeno i).

Èl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a na území iného èlenského
štátu Európskej únie“.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „jej identifikaèné èíslo, názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je

Doterajšie písmená j) až m) sa oznaèujú ako písmená i) až l).
5. V § 2 ods. 1 písm. j) sa za slovom „poistného“ vypúš•a èiarka a slová „spôsob zaplatenia“.
6. Príloha è. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. novembra
2004.

Ivan Mikloš v. r.
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570
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 15. októbra 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu kodifikaèných údajov
a o povinnostiach dodávate¾a produktu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 21
ods. 2 písm. b) zákona è. 11/2004 Z. z. o obrannej
štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality
výrobkov a služieb na úèely obrany (ïalej len „zákon“)
ustanovuje:
§1
Podrobnosti o návrhu kodifikaèných údajov
(1) Návrhom kodifikaèných údajov sa rozumie návrh
súboru údajov o výrobku na úèely obrany, o jeho príslušenstve a náhradných dielcoch (ïalej len „produkt“)
a o výrobcovi produktu (ïalej len „výrobca“) v rozsahu
uvedenom touto vyhláškou.
(2) Návrh kodifikaèných údajov obsahuje
a) identifikaèné údaje o výrobcovi, ktorými sú názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikaèné èíslo, daòové identifikaèné èíslo,
telefónne èíslo, faxové èíslo, adresa elektronickej pošty a internetová adresa,
b) údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá referenènej metóde identifikácie pod¾a technickej nor my,1)
c) údaje o produkte v kódovej podobe v rozsahu, ktorý
zodpovedá inej metóde identifikácie položky, ako je
referenèná metóda identifikácie pod¾a technickej
normy. 1)
(3) Návrh kodifikaèných údajov môže obsahova• aj
ïalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, skladovanie a manipuláciu s produktom, ako aj údaje, ktoré sú
potrebné na používanie produktu, a logistické údaje
o produkte vyžadované používate¾om.

§2
Podrobnosti o povinnostiach dodávate¾a produktu
(1) Dodávate¾ produktu (ïalej len „dodávate¾“) dodá
používate¾ovi návrh kodifikaèných údajov v elektronickej a písomnej forme, v rozsahu ustanovenom v § 1
ods. 2, ak produkt nebol zaradený do kodifikaèného
systému Slovenskej republiky.
(2) Dodávate¾ pri dodaní návrhu kodifikaèných údajov sprístupní používate¾ovi dokumentáciu o produkte
potrebnú na overenie správnosti návrhu kodifikaèných
údajov pod¾a § 1 ods. 2 a 3, ak produkt nebol zaradený
do kodifikaèného systému Slovenskej republiky.2)
(3) Dodávate¾ oznámi používate¾ovi pod¾a § 13 ods. 1
písm. c) zákona zmeny v dokumentácii o produkte, ktoré majú vplyv na schválené kodifikaèné údaje.
(4) Dodávate¾ používate¾ovi pri dodaní návrhu kodifikaèných údajov, ak produkt nebol zaradený do kodifikaèného systému Slovenskej republiky, oznámi
a) svoje identifikaèné údaje uvedené v § 1 ods. 2
písm. a),
b) údaje o produkte:
1. názov produktu,
2. výrobcom pridelené èíslo produktu, ktoré ho jednoznaène identifikuje a odlišuje od iných produktov, najmä èíslo výkresu, èíslo a názov technických
podmienok, identifikaèné èíslo z katalógu výrobcu
a èíslo modelu.
§3
Úèinnos•
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. novembra
2004.

Juraj Liška v. r.

1
2

) STN 98.10.15 ACodP1-2 Príruèka NATO o kodifikácii.
) § 5 zákona è. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overova ní kvality vý robkov a služieb na úèely obrany.







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




