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ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopåòa zákon 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 neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z. a zákona
è. 580/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. f) prvý bod a druhý bod znejú:
„1. priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súèet
prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej
osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej
osobe,
2. právo vymenova•, inak ustanovi• alebo odvola•
štatutárny orgán, väèšinu èlenov štatutárneho orgánu, väèšinu èlenov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby, a to aj vtedy, ak toto právo bolo
možné uplatni• kedyko¾vek v dvoch predchádzajúcich rokoch,“.
2. V § 4 ods. 1 prvej vete sa slovo „úradom“ nahrádza
slovami „Úradom pre finanèný trh (ïalej len „úrad“)“.
3. V § 4 ods. 9, 10 a ods. 12 písm. b) úvodnej vete sa
na konci pripájajú tieto slová: „è. 1“.
4. V § 5 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
„j) preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú èlenmi štatutárneho
orgánu alebo akcionármi kontrolujúcimi zmiešanú
finanènú holdingovú spoloènos• a preukázanie
vhodnosti akcionárov kontrolujúcich zmiešanú fi nanènú holdingovú spoloènos•, ak je pois•ovòa, pois•ovòa z iného èlenského štátu, zahranièná pois•ovòa vrátane ich poboèiek, zais•ovòa, zahranièná
zais•ovòa vrátane ich poboèiek súèas•ou finanèného konglomerátu, ktorého súèas•ou je aj zmiešaná
finanèná holdingová spoloènos•; vhodnos•ou akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finanènú holdingovú spoloènos• sa rozumie schopnos• zabezpeèi• riadny a bezpeèný výkon èinností regulovaných
osôb tvoriacich finanèný konglomerát kontrolova-

ný touto zmiešanou finanènou holdingovou spoloènos•ou v záujme stability finanèného trhu.“.
5. V § 5 ods. 9 štvrtá veta znie:
„Žiadate¾ je povinný preukáza• u osoby navrhovanej za
zodpovedného aktuára splnenie podmienok pod¾a § 37
ods. 5.“.
6. § 8 znie:
„§ 8
(1) Úrad je povinný prerokova• s príslušným orgánom doh¾adu iného èlenského štátu udelenie povolenia
pod¾a § 5, ak sa má toto povolenie udeli• právnickej
osobe, ktorá je
a) dcérskou spoloènos•ou pois•ovne z iného èlenského
štátu,
b) dcérskou spoloènos•ou materskej spoloènosti pois•ovne z iného èlenského štátu,
c) kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú
pois•ovòu z iného èlenského štátu.
(2) Úrad je povinný prerokova• s príslušným orgánom doh¾adu iného èlenského štátu, orgánom bankového doh¾adu iného èlenského štátu alebo orgánom doh¾adu nad kapitálovým trhom iného èlenského štátu
udelenie povolenia pod¾a § 5, ak sa má toto povolenie
udeli• právnickej osobe, ktorá je
a) dcérskou spoloènos•ou banky alebo obchodníka
s cennými papiermi so sídlom na území iného èlenského štátu,
b) dcérskou spoloènos•ou materskej spoloènosti ban ky alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom
na území iného èlenského štátu,
c) kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území
iného èlenského štátu.
(3) Úrad je povinný prerokova• s orgánmi doh¾adu
pod¾a odsekov 1 a 2 najmä vhodnos• akcionárov, vedúcich zamestnancov10) v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva podliehajúcich doh¾adu a vymieòa• si
s týmito orgánmi všetky informácie dôležité na udelenie povolenia pod¾a § 5 a na kontrolu èinnosti osôb pod¾a odsekov 1 a 2.“.
7. V § 17 ods. 4 sa za slovami „pod¾a odseku 3“ vypúš-
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•a èiarka a slová „najneskôr však“ sa nahrádzajú slo vom „alebo“.
8. V § 27 ods. 4 sa slovo „splatnosti“ nahrádza slovom „uzavretia“.
9. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
„§ 21a
Úrad písomne informuje komisiu o
a) problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatòovaní právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej
únie, a o problémoch súvisiacich s prevodom pois•ovacej èinnosti pois•ovne v prospech jej poboèky zriadenej na území iného èlenského štátu,
b) tom, že potvrdenia pod¾a § 3 písm. a) prvého bodu
predkladajú cudzinci, ktorí majú obvyklý pobyt
v inom èlenskom štáte úradu; to sa vz•ahuje rovnako aj na predkladanie dokumentov fyzickými osobami pod¾a § 6 ods. 4 písm. c), prièom o týchto skutoènostiach úrad informuje aj príslušné orgány
doh¾adu iných èlenských štátov.“.
10. V § 31 odsek 4 znie:
„(4) Skutoènou mierou solventnosti sa rozumie hodnota vo¾ných neza•ažených aktív pois•ovne, ktoré tvoria jej vlastné zdroje, znížená o tieto položky:
a) nehmotný majetok pois•ovne,
b) vlastné akcie, ktoré sú v majetku pois•ovne,
c) majetkovú úèas• pod¾a § 43 ods. 5 písm. m) pois•ovne v inej pois•ovni, pois•ovni z iného èlenského štátu, zais•ovni, zahraniènej zais•ovni, finanènej hol dingovej inštitúcii alebo v inej finanènej inštitúcii
okrem doplnkovej dôchodkovej pois•ovne,
d) nástroje a záväzky, ktoré pois•ovòa má vo vz•ahu
k subjektom uvedeným v písmene c).“.
11. V § 31 ods. 6 písm. a) sa slová „medzi zillmerizovanou“ nahrádzajú slovami „medzi nezillmerizovanou“
a slovo „nezillmerizovanou“ sa nahrádza slovom „zillmerizovanou“.
12. V § 31 ods. 7 sa za slová „pod¾a §“ vkladá slovo
„70a“.
13. V § 36 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 31 ods. 6“
vkladajú slová „a § 70a ods. 3“.
14. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) na vykonávanie sprostredkovate¾ských èinností
pre finanèné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi.4a)“.
15. V § 36 sa odsek 5 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
„h) pod¾a odseku 1 písm. h) podáva pois•ovòa alebo poboèka zahraniènej pois•ovne.“.
16. V § 36 odsek 7 znie:
„(7) Ak nadobúdate¾om podielu na základnom imaní
pois•ovne alebo zais•ovne alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahranièná pois•ovòa alebo zahranièná zais•ovòa so sídlom v inom
èlenskom štáte, zahranièná banka so sídlom v inom
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èlenskom štáte, zahranièný obchodník s cennými papiermi so sídlom v inom èlenskom štáte, materská
spoloènos• zahraniènej pois•ovne alebo zahraniènej
zais•ovne alebo osoba kontrolujúca takéto osoby a ak
v dôsledku získania podielu pod¾a odseku 1 písm. a) touto osobou by sa pois•ovòa alebo zais•ovòa stala dcérskou spoloènos•ou tejto osoby alebo prejde pod kontrolu tejto osoby, udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. a) je úrad povinný prerokova•
s orgánmi doh¾adu iného èlenského štátu pod¾a § 8.“.
17. § 36 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ak v dôsledku získania podielu pod¾a odseku 1
by sa pois•ovòa alebo zais•ovòa stala súèas•ou finanèného konglomerátu, ktorého súèas•ou je aj zmiešaná
finanèná holdingová spoloènos•, podmienkou na udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických
osôb, ktoré sú èlenmi štatutárneho orgánu alebo akcionármi kontrolujúcimi zmiešanú finanènú holdingovú
spoloènos•, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich
zmiešanú finanènú holdingovú spoloènos•.“.
18. V § 41 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) pois•ovòami, pois•ovòami z iného èlenského štátu,
zais•ovòami, poboèkami zahranièných zais•ovní,
ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa
poistných zmlúv uzavieraných fyzickou osobou alebo právnickou osobou v prípade
1. podozrenia z uvedenia nepravdivých a neúplných
údajov,
2. vyšetrovania nevyhnutného na zistenie rozsahu
povinnosti pois•ovne, pois•ovne z iného èlenského štátu, zais•ovne, poboèky zahraniènej pois•ovne a poboèky zahraniènej zais•ovne poskytnú•
poistné plnenie,
3. zániku poistnej zmluvy z dôvodu nezaplatenia
poistného,“.
19. V § 42 ods. 9 sa za slová „odseku 1“ vkladá èiarka
a slová „doh¾adu na konsolidovanom základe a doplòujúcemu doh¾adu nad finanènými konglomerátmi (ïalej
len „doplòujúci doh¾ad“)“ a za slová „požadované údaje“ sa vkladajú slová „vrátane záznamov telefonických
rozhovorov a záznamov o práci s údajmi“.
20. § 43 až 48 vrátane nadpisu nad § 43 znejú:
„Doh¾ad na konsolidovanom základe
§ 43
(1) Doh¾adom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných cel kov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súèas•ou sú
pois•ovne alebo zais•ovne, na úèel obmedzenia rizík,
ktorým je pois•ovòa alebo zais•ovòa vystavená z dôvodu jej úèasti v konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.
(2) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona nad pois•ovacím konsolidovanom celkom a nad pois•ovacím subkonsolidovaným
celkom.
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(3) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe nad finanèným konsolidovaným celkom, ak osoba
ovládajúca konsolidovaný celok je finanènou holdingovou inštitúciou, ktorá nepodlieha doh¾adu pod¾a osobitného predpisu,5) a nad finanèným subkonsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca subkonsolidovaný
celok je finanèná holdingová inštitúcia, ktorá nepodlieha doh¾adu pod¾a osobitného predpisu.5)
(4) Úrad vykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe nad zmiešaným konsolidovaným celkom a nad zmiešaným subkonsolidovaným celkom v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov pod¾a § 48i ods. 2
medzi pois•ovòou alebo zais•ovòou a holdingovou spoloènos•ou so zmiešanou èinnos•ou, jej dcérskymi spoloènos•ami a v rozsahu poskytovania informácií pod¾a
§ 46.
(5) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) konsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá nie je ovlá daná žiadnou inou osobou,
b) pois•ovacím konsolidovaným celkom konsolidovaný
celok ovládaný pois•ovòou alebo zais•ovòou, ktorého èlenmi sú nimi ovládané osoby, ktoré sú pois•ovòami alebo zais•ovòami,
c) finanèným konsolidovaným celkom konsolidovaný
celok ovládaný finanènou holdingovou inštitúciou,
d) zmiešaným konsolidovaným celkom konsolidovaný
celok ovládaný holdingovou spoloènos•ou so zmie šanou èinnos•ou,
e) subkonsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej
jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
f) pois•ovacím subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný pois•ovòou alebo zais•ovòou, ktorého èlenmi sú nimi ovládané osoby, ktoré
sú pois•ovòami alebo zais•ovòami, prièom pois•ovòa alebo zais•ovòa ovládajúca tento subkonsolidovaný celok je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
g) finanèným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný finanènou holdingovou inštitúciou,
h) zmiešaným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoloènos•ou
so zmiešanou èinnos•ou,
i) finanènou holdingovou inštitúciou finanèná inštitúcia, ktorej dcérskymi spoloènos•ami sú prevažne pois•ovne alebo zais•ovne alebo finanèné inštitúcie,
prièom aspoò jedna jej dcérska spoloènos• je pois•ovòou alebo zais•ovòou alebo inštitúciou elektronických peòazí a ktorá nie je zmiešanou finanènou
holdingovou spoloènos•ou,
j) holdingovou spoloènos•ou so zmiešanou èinnos•ou
materská spoloènos• iná ako finanèná holdingová
inštitúcia, pois•ovòa alebo zais•ovòa alebo zmiešaná finanèná holdingová spoloènos•, prièom aspoò
jedna jej dcérska spoloènos• je pois•ovòou alebo zais•ovòou,
k) zmiešanou finanènou holdingovou spoloènos•ou
materská spoloènos• iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoloènos•ami, z kto-
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rých aspoò jedna je regulovanou osobou so sídlom
v èlenskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými
osobami tvorí finanèný konglomerát,
l) ovládaním vz•ah v skupine osôb, v ktorých
1. jedna osoba kontroluje inú osobu,
2. jedna osoba má majetkovú úèas• v inej osobe alebo
3. osoby sú navzájom prepojené vz•ahom
3a. vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi
osobami alebo viacerými osobami, pod¾a
ktorej sú tieto osoby riadené jednou osobou
na spoloènom základe, prièom tieto osoby nie
sú prepojené vz•ahom kontroly pod¾a § 3
písm. f), alebo
3b. cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch osôb alebo viacerých osôb, ktoré nie sú prepojené vz•ahom
kontroly pod¾a § 3 písm. f), prièom tieto isté
osoby majú väèšinu v štatutárnych orgánoch
alebo v dozorných orgánoch týchto osôb,
m) majetkovou úèas•ou priamy podiel alebo nepriamy
podiel alebo ich súèet, ktorý predstavuje najmenej
20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnos• uplatòovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
n) regulovanou osobou pois•ovòa alebo zais•ovòa,
banka, inštitúcia elektronických peòazí, obchodník
s cennými papiermi, správcovská spoloènos• a rovnaká zahranièná osoba.
§ 44
(1) Úrad vedie zoznam finanèných holdingových in štitúcií pod¾a § 43 ods. 3.
(2) Zoznam pod¾a odseku 1 zasiela úrad Národnej
banke Slovenska, príslušným orgánom doh¾adu iných
èlenských štátov a komisii.
§ 45
(1) Úrad je oprávnený nezahrnú• do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe osobu,
a) ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožòuje výmenu informácií na
úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe,
b) ktorá má zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako
10 000 000 EUR alebo ako 1 % z celkových aktív osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok,
c) ktorej zaradenie do konsolidovaného celku alebo
subkonsolidovaného celku je nevhodné z h¾adiska
cie¾ov doh¾adu na konsolidovanom základe.
(2) Úrad je oprávnený vyòa• z doh¾adu na konsolidovanom základe konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý je súèas•ou iného konsolidovaného
celku, nad ktorým vykonáva doh¾ad na konsolidova-
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nom základe úrad alebo príslušný orgán doh¾adu iného
štátu na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi
úradom a príslušným orgánom doh¾adu iného štátu.
(3) Úrad oznámi nezahrnutie osoby pod¾a odseku 1
písm. b) alebo c) do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku tejto osobe; táto osoba je povinná poskytnú• na požiadanie informácie potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe príslušnému
orgánu doh¾adu štátu, v ktorom má sídlo jej materská
spoloènos•.
(4) Ak pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorej materskou
spoloènos•ou je zahranièná pois•ovòa alebo zahranièná zais•ovòa alebo zahranièná finanèná inštitúcia kontrolujúca finanèný konsolidovaný celok so sídlom
v štáte, ktorý nie je èlenským štátom, nepodlieha do h¾adu na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona,
úrad preverí, èi táto pois•ovòa alebo zais•ovòa podlieha
doh¾adu, ktorý je rovnocenný s doh¾adom na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona.
(5) Úrad preverí skutoènos• uvedenú v odseku 4
z vlastného podnetu alebo na žiados• regulovanej osoby, ktorej bolo udelené povolenie v èlenskom štáte, alebo na žiados• materskej spoloènosti. Úrad toto preverenie prerokuje s Národnou bankou Slovenska.
(6) Ak úrad pod¾a odseku 4 zistí, že nad pois•ovòou
alebo zais•ovòou sa nevykonáva doh¾ad na konsolidovanom základe rovnocenný s doh¾adom na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona, zahrnie túto pois•ovòu alebo zais•ovòu do konsolidovaného celku alebo
subkonsolidovaného celku podliehajúcemu doh¾adu
na konsolidovanom základe pod¾a tohto zákona.
§ 46
(1) Finanèná holdingová inštitúcia pod¾a § 43 ods. 3
je povinná zabezpeèova•, aby konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý ovláda, dodržiaval
požiadavky pod¾a § 31.
(2) Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vypracúva• a predklada• úradu priamo alebo prostredníctvom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo
subkonsolidovaný celok alebo pois•ovne alebo zais•ovne urèenej úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom
a v ustanovených termínoch; pois•ovòa alebo zais•ovòa ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok a finanèná holdingová inšitúcia sú povinné vypracúva• a predklada• úradu za konsolidovaný
celok alebo subkonsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon doh¾adu
na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach
musia by• zrozumite¾né, preh¾adné, preukazné, musia
poskytova• pravdivý obraz o hlásených skutoènostiach
a musia by• predložené vèas. Ak predložené výkazy,
hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich
správnosti alebo úplnosti, pois•ovòa, zais•ovòa, fi-
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nanèná holdingová inštitúcia alebo iná osoba, ktorá
ich vypracovala a predložila, je povinná na vyžiadanie
úradu predloži• podklady a poda• vysvetlenie v ním urèenej lehote.
(3) Štruktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov,
hlásení a iných správ pod¾a odseku 2 vrátane metodiky
na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na tieto výkazy,
hlásenia a iné správy sa inak vz•ahuje § 34 ods. 6.
(4) Audítor osoby, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe povinný poskytnú• informácie úradu a audítorom osoby
ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok.
(5) Osoba ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok oznámi úradu audítorov, ktorí
budú vykonáva• audit osôb zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý má by• audit vykonaný.
(6) Odseky 2 a 3 sa rovnako vz•ahujú na osobu, ktorá
ovláda zmiešaný konsolidovaný celok alebo zmiešaný
subkonsolidovaný celok, na osobu, ktorá je zahrnutá
do zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku a na audítora takýchto
osôb.
§ 47
(1) Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vytvori• kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpeèujú správnos• poskytovaných informácií na úèely výkonu
doh¾adu na konsolidovanom základe.
(2) Úrad je oprávnený vykona• doh¾ad na mieste3)
alebo je oprávnený požiada• o vykonanie doh¾adu na
mieste iný príslušný orgán doh¾adu nad osobami, ktoré
sú zahrnuté do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe; tento orgán doh¾adu je povinný
požadovaný doh¾ad na mieste vykona•.
(3) Pois•ovòa alebo zais•ovòa ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok je povinná zabezpeèi• vykonanie auditu nad osobami zahrnutými do
konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na úèely výkonu doh¾adu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na žiados• pois•ovne alebo
zais•ovne ovládajúcej konsolidovaný celok alebo sub konsolidovaný celok uzavrie• zmluvu o audítorskej èinnosti.
§ 48
(1) Ak je pois•ovòa alebo zais•ovòa súèas•ou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý ovláda pois•ovòa z iného èlenského štátu, zahranièná pois•ovòa alebo finanèná inštitúcia, ktorá má sídlo
na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnú•
podmienky výkonu doh¾adu na konsolidovanom zákla-
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de v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a prí slušným orgánom doh¾adu iného štátu a ich vzájomnú
výmenu informácií. Ak takáto dohoda nie je uzavretá,
doh¾ad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán doh¾adu, ktorý udelil povolenie pod¾a § 4 alebo 11 pois•ovni, zais•ovni, zahraniènej pois•ovni alebo
zahraniènej zais•ovni s najvyššími celkovými aktívami;
ak je výška celkových aktív rovnaká, doh¾ad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán doh¾adu,
ktorý udelil povolenie ako prvý.
(2) Úrad na požiadanie príslušného orgánu doh¾adu
iného èlenského štátu vykoná doh¾ad na mieste na
konsolidovanom základe alebo umožní výkon doh¾adu
na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu doh¾adu iného èlenského štátu v konsolidovaných celkoch alebo subkonsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone tohto doh¾adu na
mieste na konsolidovanom základe môže upravi• dohoda pod¾a odseku 1. Vykonanie doh¾adu na mieste na
území Slovenskej republiky je príslušný orgán doh¾adu
iného èlenského štátu povinný vopred oznámi• úradu.
Poverené osoby príslušného orgánu doh¾adu iného
èlenského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti
a zodpovednos• ako zamestnanci úradu poverení výkonom doh¾adu na mieste pod¾a osobitného predpisu;3)
nemajú však povinnos• vyhotovi• písomný protokol
o nimi vykonanom doh¾ade a povinnos• urèi• a písomne
oznámi• dohliadanému subjektu lehoty na prijatie
a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri doh¾ade.
(3) Úrad oznámi komisii uzavretie písomnej dohody
pod¾a odseku 1 a jej obsah.“.
21. Za § 48 sa vkladajú § 48a až 48o, ktoré vrátane
nadpisu nad § 48a znejú:
„Doplòujúci doh¾ad
§ 48a
Doplòujúcim doh¾adom je sledovanie a regulácia rizík finanèných konglomerátov, ktorých súèas•ou sú
pois•ovne alebo zais•ovne, obchodníci s cennými pa piermi, banky, inštitúcie elektronických peòazí, správcovské spoloènosti, na úèely obmedzenia rizík, ktorým
je pois•ovòa, zais•ovòa alebo iná regulovaná osoba vystavená z dôvodu svojej úèasti vo finanènom konglomeráte.
§ 48b
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) finanèným konglomerátom
1. skupina, ak
1a. je ovládaná regulovanou osobou,
1b. regulovaná osoba pod¾a bodu 1a. je materskou
spoloènos•ou osoby vo finanènom sektore alebo je osobou, ktorá má majetkovú úèas• pod¾a
§ 43 ods. 5 písm. m) na osobe vo finanènom
sektore, alebo je osobou prepojenou s osobou
vo finanènom sektore vz•ahom ovládania pod¾a písmena c),
1c. aspoò jedna z osôb v skupine je zo sektora po-
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is•ovníctva a aspoò jedna z bankového sektora
alebo zo sektora investièných služieb a
1d. konsolidované èínnosti alebo súhrn èinností
osôb v skupine v sektore pois•ovníctva a konsolidované èinnosti alebo súhrn èinností osôb
v skupine v bankovom sektore a v sektore investièných služieb sú významné pod¾a § 48e
ods. 2 a 4,
2. skupina, ak
2a. aspoò jedna z dcérskych spoloèností v skupine
je regulovanou osobou,
2b. nie je ovládaná regulovanou osobou a èinnos•
skupiny sa sústreïuje vo finanènom sektore
pod¾a § 48e ods. 2 a 4,
2c. aspoò jedna z osôb v skupine je zo sektora pois•ovníctva a aspoò jedna z bankového sektora
alebo zo sektora investièných služieb a
2d. konsolidované èinnosti alebo súhrn èinností
osôb v skupine v sektore pois•ovníctva a konsolidované èinnosti alebo súhrn èinností osôb
v skupine v bankovom sektore a v sektore investièných služieb sú významné pod¾a § 48e
ods. 2 a 4,
3. podskupina iného finanèného konglomerátu, ktorá spåòa podmienky pod¾a prvého bodu alebo druhého bodu,
b) finanèným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna
alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1. banka, inštitúcia elektronických peòazí, iná právnická osoba pod¾a osobitného zákona24a ) alebo
podnik pomocných bankových služieb; tieto tvo ria bankový sektor,
2. pois•ovòa, zais•ovòa alebo právnická osoba ovládajúca finanèný konsolidovaný celok; tieto tvoria
sektor pois•ovníctva,
3. obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba pod¾a osobitného zákona4a) okrem inštitúcie elektronických peòazí; tieto tvoria sektor investièných služieb,
4. zmiešaná finanèná holdingová spoloènos•,
c) skupinou skupina osôb navzájom prepojených vz•ahom ovládania pod¾a § 43 ods. 5 písm. l).
§ 48c
(1) Úrad vykonáva doplòujúci doh¾ad, ak
a) finanèný konglomerát je ovládaný pois•ovòou alebo
zais•ovòou,
b) finanèný konglomerát je ovládaný zmiešanou finanènou holdingovou spoloènos•ou, ktorá je materskou spoloènos•ou pois•ovne alebo zais•ovne a finanèný konglomerát netvoria ïalšie regulované
osoby,
c) materskou spoloènos•ou pois•ovne alebo zais•ovne
je zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• a finanèný konglomerát tvoria ïalšie regulované osoby
so sídlom v inom èlenskom štáte, prièom najvýznamnejším finanèným sektorom finanèného konglomerátu je sektor pois•ovníctva,
d) finanèný konglomerát je ovládaný viac ako jednou
zmiešanou finanènou holdingovou spoloènos•ou so
sídlom v rôznych èlenských štátoch a v každom
z týchto èlenských štátov má sídlo regulovaná oso-
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ba, prièom regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami vo finanènom konglomeráte je pois•ovòa alebo zais•ovòa, alebo ak najvýznamnejším
finanèným sektorom finanèného konglomerátu je
sektor pois•ovníctva; ak je súèas•ou sektora pois•ovníctva aj pois•ovòa z iného èlenského štátu alebo
zais•ovòa so sídlom v inom èlenskom štáte, ak sa tak
úrad dohodol s príslušným orgánom doh¾adu tohto
èlenského štátu,
e) finanèný konglomerát je ovládaný zmiešanou finanènou holdingovou spoloènos•ou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoloènos•ou
viac ako jednej regulovanej osoby so sídlom v inom
èlenskom štáte a žiadnej z týchto regulovaných osôb
nebolo udelené povolenie v Slovenskej republike,
prièom najvýznamnejším finanèným sektorom finanèného konglomerátu je sektor pois•ovníctva,
f) finanèný konglomerát nie je ovládaný materskou
spoloènos•ou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené
v písmenách a) až e), ak najvýznamnejším finanèným sektorom finanèného konglomerátu je sektor
pois•ovníctva a regulovanou osobou s najvyššími
celkovými aktívami v tomto sektore je pois•ovòa alebo zais•ovòa.
(2) Úrad môže na základe dohody s Národnou ban kou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi doh¾adu
iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad
nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finanèný konglomerát prevzia• výkon doplòujúceho doh¾adu aj v prípadoch neuvedených v odseku 1,
ak je to vhodné z h¾adiska plnenia cie¾ov doplòujúceho
doh¾adu.
(3) Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou
Slovenska alebo s príslušnými orgánmi doh¾adu iných
èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad
regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finanèný konglomerát prenecha• výkon doplòujúceho doh¾adu v prípadoch uvedených v odseku 1 Národnej
banke Slovenska alebo príslušnému orgánu doh¾adu
iného èlenského štátu, ak je to vhodné z h¾adiska plnenia cie¾ov doplòujúceho doh¾adu.
§ 48d
(1) Úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska
a príslušnými orgánmi doh¾adu iných èlenských štá tov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
urèí na základe kritérií pod¾a § 48e, ktoré finanèné konglomeráty podliehajú doplòujúcemu doh¾adu.
(2) Úrad oznámi Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom doh¾adu iných èlenských štátov,
ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, každý
ïalší návrh na zaradenie finanèného konglomerátu do
doplòujúceho doh¾adu.
(3) Úrad oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finanèný konglomerát pod¾a § 48c ods. 1, alebo pois•ovni, alebo zais•ovni s najväèšími celkovými aktívami, ak
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najvýznamnejším finanèným sektorom finanèného
konglomerátu je sektor pois•ovníctva, že tento finanèný konglomerát bude podlieha• doplòujúcemu doh¾adu. Úrad o tom informuje aj Národnú banku Slovenska, príslušné orgány doh¾adu iných èlenských štátov,
v ktorom má sídlo zmiešaná finanèná holdingová spoloènos•, a komisiu.
(4) Úrad oznámi Výboru pre finanèné konglomeráty
pri komisii princípy, ktoré uplatòuje pri doplòujúcom
doh¾ade nad koncentráciou rizík finanèného konglomerátu pod¾a § 48h a nad vnútroskupinovými obchodmi pod¾a § 48i.
§ 48e
(1) Èinnosti sa považujú za sústredené vo finanènom
sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb
a neregulovaných osôb finanèného sektora v skupine
k celkovým aktívam skupiny ako celku je vyšší ako
40 %.
(2) Èinnosti vo finanèných sektoroch sú významné,
ak priemer z hodnôt podielov za každý finanèný sektor
je vyšší ako 10 %, prièom priemer sa vypoèíta z týchto
podielov:
a) z podielu celkových aktív jedného finanèného sektora k celkovým aktívam osôb finanèného sektora
v skupine a
b) z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finanèného sektora k súètu minimálnej výšky
vlastných zdrojov osôb finanèného sektora v skupine.
(3) Najmenší finanèný sektor vo finanènom konglomeráte je finanèný sektor, ktorého priemer z podielov
pod¾a odseku 2 je najnižší; najvýznamnejší finanèný
sektor vo finanènom konglomeráte je finanèný sektor,
ktorého priemer z podielov pod¾a odseku 2 je najvyšší.
Na úèely výpoètu priemeru z podielov pod¾a odseku 2
a na meranie najmenšieho finanèného sektora vo finanènom konglomeráte a najvýznamnejšieho finanèného sektora vo finanènom konglomeráte sa bankový
sektor a sektor pois•ovníctva považujú za jeden sektor.
(4) Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru
z podielov pod¾a odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finanèného sektora v skupine sú vyššie ako
6 000 000 000 EUR, úrad je oprávnený urèi• po dohode
s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi
doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za
doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, že skupina sa nebude považova• za finanèný konglomerát alebo že sa nebudú
uplatòova• ustanovenia § 48g až 48j, ak vykonávanie
doplòujúceho doh¾adu nie je vhodné z h¾adiska cie¾ov
doplòujúceho doh¾adu, najmä ak
a) priemer z podielov pod¾a odseku 2 nepresiahne 5 %,
b) jeden z podielov pod¾a odseku 2 nepresiahne 5 %
alebo
c) podiel na trhu najmenšieho finanèného sektora vo
finanènom konglomeráte nepresiahne 5 % v žiadnom èlenskom štáte, ak je meraný z h¾adiska celkových aktív v bankovom sektore alebo v sektore investièných služieb a z h¾adiska hrubej výšky
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predpísaného poistného poistných zmlúv uzatvorených v sektore pois•ovníctva.

suma ustanovená v odsekoch 7 až 10 pre finanèné konglomeráty podliehajúce doplòujúcemu doh¾adu.

(5) Rozhodnutia úradu prijaté pod¾a odseku 4 úrad
oznámi aj Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi
súèas• finanèného konglomerátu.

(12) Výpoèty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich roèných úètovných závierok. Na úèely tohto výpoètu sa pre osoby,
v ktorých je nadobudnutá majetková úèas•, berie do
úvahy výška podielu nadobudnutého v danej osobe. Ak
boli zostavené konsolidované úètovné závierky, tieto sa
použijú namiesto súhrnu údajov.

(6) Úrad je oprávnený po dohode s Národnou ban kou Slovenska a príslušnými orgánmi doh¾adu iných
èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu, vylúèi• právnickú osobu z výpoètu podielov pod¾a odsekov 1 až 3, ak ide o osobu,
a) ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je èlenským
štátom a právny poriadok tohto štátu neumožòuje
výmenu informácií na úèely výkonu doplòujúceho
doh¾adu,
b) ktorá má zanedbate¾ný význam na úèely výkonu doplòujúceho doh¾adu,
c) ktorej zaradenie do finanèného konglomerátu je nevhodné z h¾adiska cie¾ov doplòujúceho doh¾adu.
(7) Úrad je oprávnený po vyjadrení Národnej banky
Slovenska a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, bra• do úvahy hodnoty podielov pod¾a odsekov 1 a 2 za
tri po sebe nasledujúce roky, aby sa zamedzilo náhlej
zmene režimu výkonu doplòujúceho doh¾adu, a nebra•
do úvahy hodnoty podielov pod¾a odsekov 1 a 2, ak nastanú významné zmeny v štruktúre skupiny.
(8) Úrad je oprávnený v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami
tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, pri výpoète hodnoty podielov pod¾a odsekov 1 a 2 nahradi• alebo
doplni• kritérium založené na celkových aktívach kritériami založenými na štruktúre príjmov a podsúvahových èinnostiach, a to jedným alebo oboma súèasne,
alebo prida• jedno alebo obidve tieto kritériá, ak majú
osobitný význam z h¾adiska cie¾ov doplòujúceho doh¾adu.
(9) Ak hodnota podielu pod¾a odseku 1 klesne pod
40 % alebo hodnota priemeru z podielov pod¾a odseku 2
klesne pod 10 % v prípade finanèných konglomerátov,
na ktoré sa už vz•ahuje doplòujúci doh¾ad, na nasledujúce tri roky platí pri výpoète pod¾a odseku 1 hodnota
podielu vo výške 35 % a pri výpoète pod¾a odseku 2
hodnota priemeru z podielov 8 %.
(10) Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva
doplòujúci doh¾ad, celkové aktíva najmenšieho finanèného sektora skupiny klesnú pod 6 000 000 000 EUR,
na nasledujúce tri roky platí pri výpoète pod¾a odseku 4
suma 5 000 000 000 EUR.
(11) Úrad môže so súhlasom Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských
štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
poèas obdobia ustanoveného v odsekoch 7 až 10 urèi•,
že prestanú plati• nižšie hodnoty podielov alebo nižšia

(13) Minimálna výška vlastných zdrojov pois•ovne
alebo zais•ovne na úèely doplòujúceho doh¾adu musí
dosahova• výšku požadovanej miery solventnosti pod¾a
§ 31 ods. 3.
(14) Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako obchodník s cennými
papiermi, ktoré sa zahàòajú do výpoètov pod¾a odsekov 2 až 6, sa urèia pod¾a osobitných zákonov,4a) ktoré
sa vz•ahujú na výpoèet primeranosti vlastných zdrojov
a výšky vlastných zdrojov príslušnej regulovanej oso by.
§ 48f
(1) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá je súèas•ou fi nanèného konglomerátu, je povinná dodržiava• podmienky pod¾a § 48g až 48j, ak
a) ovláda finanèný konglomerát,
b) jej materskou spoloènos•ou je zmiešaná finanèná
holdingová spoloènos•, ktorej sídlo sa nachádza
v inom èlenskom štáte,
c) je prepojená s právnickou osobou iného finanèného
sektora vz•ahom ovládania pod¾a § 3 písm. f) tretieho
bodu a štvrtého bodu alebo
d) jej materskou spoloènos•ou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• so sídlom v štáte, ktorý nie je èlenským štátom, ak je
v tomto štáte vykonávaný doh¾ad nad finanènými
konglomerátmi, ktorý je rovnocenný s doplòujúcim
doh¾adom pod¾a tohto zákona.
(2) Ak je finanèný konglomerát podskupinou iného
finanèného konglomerátu, ktorého súèas•ou je pois•ovòa alebo zais•ovòa spåòajúca niektorú z podmienok
pod¾a odseku 1, podmienky pod¾a § 48g až 48j sa vz•ahujú na pois•ovòu alebo zais•ovòu, ktorá je súèas•ou
finanèného konglomerátu zahàòajúceho podskupinu.
(3) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorej materskou spoloènos•ou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• so sídlom v štáte, ktorý nie je
èlenským štátom a v tomto štáte nie je vykonávaný doh¾ad nad finanènými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný s doplòujúcim doh¾adom pod¾a tohto zákona, je
povinná dodržiava• podmienky pod¾a § 48g až 48j. Ak
nemožno dodrža• podmienky pod¾a § 48g až 48j z dôvodu, že doh¾ad vykonávaný v štáte, ktorý nie je èlenským
štátom, nie je rovnocenný s doplòujúcim doh¾adom
pod¾a tohto zákona, úrad môže urèi•, že pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá je súèas•ou takéhoto finanèného
konglomerátu, bude predklada• úradu osobitné výkazy, hlásenia a správy o úèasti v takomto finanènom
konglomeráte, a môže aj obmedzi• alebo zakáza• takejto pois•ovni alebo zais•ovni vnútroskupinové ob-
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chody, ktoré by mohli ma• vplyv na plnenie podmienok
solventnosti.
(4) Úrad preverí, èi nad finanèným konglomerátom
pod¾a odseku 3 je vykonávaný doh¾ad, ktorý je rovnocenný s doplòujúcim doh¾adom pod¾a tohto zákona, ak
sa tak dohodol s Národnou bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu iného èlenského štátu, v ktorom majú sídlo
regulované osoby tvoriace súèas• finanèného konglomerátu, a to na žiados• materskej spoloènosti pod¾a odseku 3, na žiados• regulovanej osoby, ktorá tvorí sú èas• finanèného konglomerátu, alebo z vlastného
podnetu. Úrad prerokuje s Výborom pre finanèné konglomeráty pri komisii vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 3.
(5) Ak právnické osoby majú majetkovú úèas• v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných
osobách alebo bez majetkovej úèasti uplatòujú vo vz•ahu k týmto regulovaným osobám iný významný vplyv,
ako je vplyv pod¾a odsekov 1 až 3, úrad v spolupráci
s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi
doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za
doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, urèí, èi a v akom rozsahu sa
bude vykonáva• doplòujúci doh¾ad nad regulovanými
osobami tak, ako keby predstavovali finanèný konglomerát, ktorý by mal podlieha• doplòujúcemu doh¾adu.
Aby sa mohol vykonáva• taký doplòujúci doh¾ad, aspoò
jedna z právnických osôb pod¾a prvej vety musí by• pois•ovòa alebo zais•ovòa, musia by• splnené podmienky
ustanovené v § 48b písm. a) bodoch 1c. a 1d. a je to potrebné z h¾adiska plnenia cie¾ov doplòujúceho doh¾adu.
§ 48g
(1) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá je súèas•ou fi nanèného konglomerátu, je povinná zabezpeèi•, aby na
úrovni finanèného konglomerátu bola dodržaná dostatoèná výška vlastných zdrojov a aby na úrovni finanèného konglomerátu boli prijaté pravidlá zabezpeèujúce
dodržiavanie dostatoènej výšky vlastných zdrojov.
Vlastné zdroje finanèného konglomerátu sú dostatoèné, ak rozdiel medzi vlastnými zdrojmi na úrovni finanèného konglomerátu a súètom minimálnej výšky
vlastných zdrojov osôb tvoriacich súèas• finanèného
konglomerátu je nula alebo kladné èíslo.
(2) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá je súèas•ou fi nanèného konglomerátu, je povinná vykonáva• výpoèty
dostatoènej výšky vlastných zdrojov pod¾a jednej z metód ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo pod¾a odseku 9.
(3) Úrad po vyjadrení Národnej banky Slovenska
a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských štátov,
ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, je
oprávnený z vlastného podnetu alebo na žiados• regulovanej osoby alebo zmiešanej finanènej holdingovej
spoloènosti pod¾a odseku 4 oznámi• regulovanej osobe
alebo zmiešanej finanènej holdingovej spoloènosti, ktorá z metód výpoètu dostatoènej výšky vlastných zdrojov
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom pod¾a odseku 9 sa použije.
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(4) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá ovláda finanèný
konglomerát, je povinná polroène, ako aj na žiados•
úradu predklada• úradu údaje o výške vlastných zdrojov a o výške vlastných zdrojov na úrovni finanèného
konglomerátu potrebných na splnenie podmienok dostatoènej výšky vlastných zdrojov na úrovni finanèného
konglomerátu, ktorý podlieha doplòujúcemu doh¾adu.
Ak finanèný konglomerát nie je ovládaný pois•ovòou
alebo zais•ovòou, údaje pod¾a prvej vety je povinná
predloži• úradu zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• alebo regulovaná osoba urèená úradom po pred chádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmie šaných finanèných holdingových spoloèností tvoriacich
súèas• finanèného konglomerátu.
(5) Do výpoètu dostatoènej výšky vlastných zdrojov
na úrovni finanèného konglomerátu sa zahàòajú požiadavky na vlastné zdroje len za právnické osoby pod¾a
§ 48b písm. b).
(6) Úrad môže po prerokovaní s Národnou bankou
Slovenska rozhodnú•, že do výpoètu požiadaviek na
dostatoènú výšku vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu podliehajúcemu doplòujúcemu
doh¾adu nezaradí osobu,
a) ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je èlenským štátom
a právny poriadok tohto štátu neumožòuje výmenu
informácií potrebných na výkon doplòujúceho doh¾adu,
b) ktorá má zanedbate¾ný význam na úèely doplòujúceho doh¾adu nad regulovanými osobami tvoriacimi
finanèný konglomerát; to neplatí, ak by bolo z výpoètu vylúèených viac právnických osôb, ktorých podiel
na finanènom konglomeráte je v celkovom súète významný pod¾a § 48e ods. 2 a 4,
c) ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z h¾adiska cie¾ov doplòujúceho doh¾adu.
(7) Úrad nezaradenie osoby pod¾a odseku 6 písm. c)
prerokuje s Národnou bankou Slovenska a orgánmi doh¾adu èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doplòujúci doh¾ad v príslušnom èlenskom štáte.
(8) Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnos•
dotknutých osôb poskytova• informácie na úèely výkonu doplòujúceho doh¾adu ani oprávnenie orgánov doh¾adu poskytova• informácie o týchto osobách na úèely
výkonu doplòujúceho doh¾adu alebo doh¾adu nad fi nanènými konglomerátmi v inom èlenskom štáte.
(9) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví na úèely výpoètu dostatoènej
výšky vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu,
a) èo tvorí vlastné zdroje na úrovni finanèného konglomerátu a spôsob ich výpoètu vrátane vlastných
zdrojov zmiešanej finanènej holdingovej spoloènosti,
b) èo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov
osôb vo finanènom konglomeráte a spôsob ich výpoètu,
c) metódy výpoètu dostatoènej výšky vlastných zdrojov
finanèného konglomerátu.
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§ 48h
(1) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá ovláda finanèný
konglomerát, je povinná k 31. marcu kalendárneho
roka alebo na žiados• úradu predklada• úradu údaje
o koncentrácii rizík finanèného konglomerátu. Ak finanèný konglomerát nie je ovládaný pois•ovòou alebo
zais•ovòou, údaje pod¾a prvej vety predkladá úradu
zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• alebo regulovaná osoba urèená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finanèných holdingových spoloèností tvoriacich súèas•
finanèného konglomerátu.
(2) Koncentráciou rizík finanèného konglomerátu sa
na úèely doplòujúceho doh¾adu rozumie každá èinnos•
osôb tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu, ktorá môže spôsobi• takú stratu, ktorá môže ohrozi• platobnú schopnos• alebo bezpeènos• a zdravie regulovaných osôb tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu;
takáto koncentrácia môže by• v riziku protistrany, úverovom riziku, investiènom riziku, poistnom riziku, trhovom riziku, riziku likvidity, operaènom riziku a inom
riziku alebo kombinácii týchto rizík.
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ba urèená úra dom po pred chá dza jú com vy jadrení regulovaných osôb ale bo zmie šaných finanè ných hol din go vých spo loè nos tí tvo ria cich súèas• finanè né ho
kon glo me rá tu.
(2) Vnútroskupinovým obchodom sa na úèely tohto
zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby
tvoriace súèas• finanèného konglomerátu priamo alebo
nepriamo využívajú iné spoloènosti tej istej skupiny
alebo fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktoré ovládajú na splnenie povinnosti, a to bez oh¾adu na to, èi je
táto povinnos• urèená zmluvou a èi je splnenie tejto povinnosti za úhradu.
(3) Významným vnútroskupinovým obchodom sa na
úèely doplòujúceho doh¾adu rozumie vnútroskupinový
obchod, ktorého výška je najmenej 5 % zo zistenej výšky vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu pod¾a § 48g ods. 9 písm. a).
(4) Pri významných vnútroskupinových obchodoch
s osobami s osobitným vz•ahom sa postupuje pod¾a
osobitného zákona.24b )
§ 48j

(3) Ak finanèný konglomerát ovláda pois•ovòa alebo
zais•ovòa, vz•ahuje sa na koncentráciu rizík finanèného konglomerátu rovnako § 31. Ak finanèný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vz•ahujú sa na koncentráciu rizík finanèného konglomerátu primerane
ustanovenia osobitného predpisu.4a)

(1) Pois•ovòa alebo zais•ovòa, ktorá je súèas•ou fi nanèného konglomerátu, je povinná vytvori• systém
riadenia rizík a systém vnútornej kontroly vrátane riadiacich postupov a vedenia úètovníctva s cie¾om sledova• dodržiavanie ustanovení tohto zákona na úrovni finanèného konglomerátu.

(4) Ak finanèný konglomerát ovláda zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• a ak je najvýznamnejším finanèným sektorom vo finanènom konglomeráte
sektor pois•ovníctva, vz•ahujú sa na koncentráciu rizík
sektora pois•ovníctva a zmiešanej finanènej holdingovej spoloènosti primerane ustanovenia § 31.

(2) Systém riadenia rizík na úèely doplòujúceho doh¾adu zahàòa
a) vhodný systém riadenia zabezpeèujúci na úrovni finanèného konglomerátu schva¾ovanie a pravidelnú
kontrolu podnikate¾skej stratégie vo vz•ahu k rizikám vyplývajúcim z èinnosti finanèného konglomerátu,
b) postupy na zabezpeèenie dostatoènej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahàòajú možný vplyv podnikate¾skej stratégie na rizikový profil a na vlastné zdroje
pois•ovne alebo zais•ovne,
c) postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpeèujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finanèného konglomerátu.

(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví na úèely zis•ovania koncentrácie rizík finanèného konglomerátu spôsob výpoètu
a) majetkovej angažovanosti finanèného konglomerátu a èo sa rozumie majetkovou angažovanos•ou fi nanèného konglomerátu,
b) majetkovej angažovanosti sektora pois•ovníctva
a èo sa rozumie majetkovou angažovanos•ou sektora pois•ovníctva,
c) majetkovej angažovanosti zmiešanej finanènej hol dingovej spoloènosti a èo sa rozumie majetkovou angažovanos•ou zmiešanej finanènej holdingovej spoloènosti,
d) koncetrácie rizík finanèného konglomerátu a podrobnosti o koncentrácii rizík finanèného konglomerátu.
§ 48i
(1) Pois•ovòa ale bo za is •ov òa, ktorá ovláda fi nanèný konglomerát, je po vin ná na žiados• úradu, najme nej však raz roène k 31. mar cu kalen dár ne ho roka,
predklada• úradu úda je o výz namných vnútros kupi nových obcho doch. Ak finanè ný konglome rát nie je
ovlá daný po is•ovòou alebo za is•ovòou, úda je pod¾a
pr vej vety je po vinná predlo ži• úradu zmieša ná finanèná holdin go vá spoloè nos• ale bo re gulovaná oso-

(3) Systém vnútornej kontroly na úèely doplòujúceho doh¾adu zahàòa hodnotenie postupov
a) na identifikáciu a meranie rizík ovplyvòujúcich plnenie ustanovení tohto zákona o dostatoènej výške
vlastných zdrojov na úrovni finanèného konglomerátu a hodnotenie ich funkènosti a úèinnosti,
b) úètovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na
zis•ovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových obchodov a koncentráciu rizík finanèného konglomerátu.
§ 48k
(1) Úrad pri výkone doplòujúceho doh¾adu pod¾a
§ 48c
a) zabezpeèuje koordináciu zhromažïovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie èinnosti
finanèného konglomerátu a aj zabezpeèuje poskyto-
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b)
c)

d)
e)

f)

vanie informácií dôležitých na výkon doplòujúceho
doh¾adu v jednotlivých finanèných sektoroch Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom doh¾adu iných štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad
regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu,
zhromažïuje informácie potrebné na zhodnotenie finanènej situácie finanèného konglomerátu na úèely
výkonu doplòujúceho doh¾adu,
sleduje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o dostatoènej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík finanèného konglomerátu a vnútroskupinových
obchodoch,
sleduje štruktúru finanèného konglomerátu, jeho
organizáciu a sleduje funkènos• systému vnútornej
kontroly pod¾a § 48j,
plánuje a koordinuje výkon doplòujúceho doh¾adu
za akejko¾vek situácie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi doh¾adu
iných štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu,
plní ïalšie úlohy potrebné na výkon doplòujúceho
doh¾adu.

(2) Úrad je povinný v spolupráci s Národnou bankou
Slovenska a s príslušnými orgánmi doh¾adu iných štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
koordinova• výkon doplòujúceho doh¾adu a upravi•
postupy spolupráce pri uplatòovaní ustanovení § 48d,
48e, § 48f ods. 3 a 5, § 48g, § 48l ods. 2 a § 49a.
(3) Informácie potrebné na výkon doplòujúceho doh¾adu, ktoré už boli poskytnuté Národnej banke Slo venska alebo príslušnému orgánu doh¾adu iného štátu, ktorý zodpovedá za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
si úrad vyžiada od tohto orgánu. Ak tieto informácie
úrad nezískal postupom pod¾a prvej vety, je oprávnený
vyžiada• si ich priamo od osôb tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu, ktoré sú uvedené v § 48g ods. 2.
§ 48l
(1) Úrad spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi doh¾adu iných èlenských
štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
pri výkone doplòujúceho doh¾adu, a to aj vtedy ak doplòujúci doh¾ad vykonáva Národná banka Slovenska alebo príslušný orgán doh¾adu iného èlenského štátu, a to
najmenej v rozsahu pod¾a odseku 3.
(2) Úrad je povinný na žiados• Národnej banky
Slovenska a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, poskytnú• im informácie potrebné na výkon
doh¾adu nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas•
finanèného konglomerátu a doplòujúceho doh¾adu,
najmenej však v rozsahu pod¾a odseku 3. Úrad je po vinný poskytnú• tieto informácie aj z vlastného podnetu, ak zistí, že uvedené informácie sú dôležité na výkon doh¾adu nad finanènými konglomerátmi. Úrad je
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oprávnený vyžiada• si od Národnej banky Slovenska
a príslušných orgánov doh¾adu iných èlenských štátov,
ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu, informácie potrebné na výkon doplòujúceho doh¾adu naj menej v rozsahu pod¾a odseku 3 a je oprávnený aj
vymieòa• si informácie potrebné na výkon doplòujúceho doh¾adu aj so zahraniènými centrálnymi bankami,
Európskym systémom centrálnych bánk a Európskou
centrálnou bankou.
(3) Spolupráca a výmena informácií pod¾a odsekov 1
a 2 sa týka najmä
a) štruktúry finanèného konglomerátu a príslušných
orgánov doh¾adu iných èlenských štátov , ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
b) stratégie a zamerania finanèného konglomerátu,
c) finanènej situácie finanèného konglomerátu, najmä
dostatoènej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových obchodov, koncentrácie rizík finanèného
konglomerátu a výsledkov hospodárenia,
d) akcionárov s kvalifikovanou úèas•ou v osobách tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu a èlenov
štatutárnych orgánov osôb tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu,
e) organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finanèného konglomerátu,
f) postupov zberu informácií od osôb tvoriacich súèas•
finanèného konglomerátu a preverovania týchto informácií,
g) nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo
v iných osobách tvoriacich súèas• finanèného konglomerátu, ktorý by mohol ma• vážny negatívny
vplyv na pois•ovòu alebo zais•ovòu,
h) závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých úradom, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi doh¾adu iných èlenských štátov,
ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu.
(4) Úrad je povinný prerokova• s Národnou bankou
Slovenska alebo s príslušnými orgánmi doh¾adu iných
èlenských štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu,
a) vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase
pod¾a § 36 ods. 1 písm. a), c) a d), ak by zmeny v akcionárskej štruktúre alebo zmeny v orgánoch pois•ovne alebo zais•ovne ovplyvnili výkon doplòujúceho doh¾adu,
b) uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voèi regulovaným osobám tvoriacim súèas• finanèného konglomerátu, ktoré by mohli ma• vplyv aj na regulované
osoby podliehajúce doplòujúcemu doh¾adu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom doh¾adu iného èlenského štátu, ktorý
zodpovedá za doh¾ad nad regulovanými osobami
tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu.
(5) Úrad nie je povinný prerokova• skutoènosti pod¾a
odseku 4, ak toto prerokovanie môže ohrozi• prijatie
rozhodnutí v príslušnej lehote alebo ak prijatie sankcií
a opatrení neznesie odklad. Úrad v takom prípade bez
zbytoèného odkladu informuje Národnú banku Sloven-
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ska alebo príslušné orgány doh¾adu iných èlenských
štátov, ktoré zodpovedajú za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu.
(6) Úrad je pri výkone doplòujúceho doh¾adu oprávnený vyzva• príslušný orgán doh¾adu iného èlenského
štátu, ktorý zodpovedá za doh¾ad nad regulovanými
osobami tvoriacimi súèas• finanèného konglomerátu,
v tom èlenskom štáte, v ktorom má sídlo materská spoloènos•, aby požiadal materskú spoloènos• o informácie potrebné na vykonávanie úloh úradu pod¾a § 48k
a aby mu postúpili tieto informácie.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vz•ahujú aj na spoluprácu úradu s orgánmi doh¾adu štátov, s ktorými Európska únia podpísala dohodu o spolupráci pri výkone
doplòujúceho doh¾adu.
(8) Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrie• dohodu o podmienkach výkonu doh¾adu
nad finanènými konglomerátmi a o vzájomnej výmene
informácií s príslušným orgánom doh¾adu iného štátu,
ktorý nie je èlenským štátom, ak takáto dohoda nie je
v rozpore s pravidlami výkonu doplòujúceho doh¾adu.
§ 48m
(1) Úrad na požiadanie príslušného orgánu doh¾adu
iného èlenského štátu, ktorý zodpovedá za doh¾ad nad
regulovanými osobami tvoriacimi súèas• finanèného
konglomerátu, preverí informácie potrebné na výkon
doplòujúceho doh¾adu o osobe, ktorá tvorí súèas•
finanèného konglomerátu a ktorej sídlo je na území
Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie
prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom doh¾adu iného èlenského štátu sú
oprávnené zúèastni• sa na preverovaní vykonávanom
úradom alebo môžu preveri• tieto informácie so súhlasom úradu samostatne.
(2) Úrad je oprávnený požiada• príslušný orgán do h¾adu iného èlenského štátu, ktorý zodpovedá za do h¾ad nad regulovanými osobami tvoriacimi súèas• fi nanèného konglomerátu, o preverenie informácií
potrebných na výkon doh¾adu nad finanèným konglomerátom a o osobe, ktorá je súèas•ou finanèného konglomerátu a ktorej sídlo je na území èlenského štátu,
alebo o preverenie týchto informácií prostredníctvom
poverených osôb. Osoby poverené úradom sú oprávnené zúèastni• sa na preverovaní vykonávanom príslušným orgánom doh¾adu iného èlenského štátu alebo
môžu preveri• tieto informácie so súhlasom príslušného orgánu doh¾adu èlenského štátu samostatne.
§ 48n
Osoby, ktoré sú súèas•ou finanèného konglomerátu,
sú na úèely doplòujúceho doh¾adu povinné poskytova•
si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností
pod¾a § 48g až 48j.
§ 48o
(1) Zmiešané finanèné holdingové spoloènosti pod¾a
§ 48c sú povinné vypracúva• a predklada• úradu všetky
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výkazy, hlásenia a iné správy obsahujúce údaje, ktoré
sú potrebné na výkon doplòujúceho doh¾adu pod¾a
§ 48g ods. 2, § 48h ods. 1 a § 48i ods. 1, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob,
postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich
vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia by• zrozumite¾né, preh¾adné, preukazné, musia poskytova• pravdivý obraz
o hlásených skutoènostiach a musia by• predložené
vèas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú
dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti,
zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• je povinná
na vyžiadanie úradu predloži• podklady a poda• vysvetlenie v lehote urèenej úradom.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) § 6 ods. 13 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 603/2003 Z. z.
24b
) § 35 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 603/2003 Z. z.“.

22. V § 49 ods. 1 v úvodnej vete, v ods. 2 v úvodnej
vete, v odsekoch 5 a 7 sa slová „miery zavinenia“ nahrádzajú slovami „rozsahu, dåžky trvania, následkov“.
23. V § 49 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa slová „až do výšky 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 100 000 Sk
do 20 000 000 Sk“.
24. V § 49 ods. 4 sa za slovami „pod¾a závažnosti“ slovo „a“ nahrádza èiarkou a slová „miery zavinenia“ sa
nahrádzajú slovami „rozsahu, dåžky trvania a následkov“.
25. V § 49 ods. 4 a 7 sa slová „až do výšky 1 000 000 Sk“
nahrádzajú slovami „od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk“.
26. V § 49 odsek 6 znie:
„(6) Úrad môže uloži• za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vz•ahujú na vykonávanie pois•ovacej èinnosti alebo zais•ovacej èinnosti
na individuálnom základe, na konsolidovanom základe
a v rámci finanèného konglomerátu, zo stanov pois•ovne alebo zais•ovne alebo za porušenie podmienok alebo
povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom
pod¾a závažnosti, rozsahu, dåžky trvania, následkov
a povahy zistených nedostatkov
a) èlenovi predstavenstva alebo èlenovi dozornej rady
pois•ovne alebo zais•ovne, vedúcemu poboèky zahraniènej pois•ovne alebo jeho zástupcovi, vedúcemu poboèky zahraniènej zais•ovne alebo jeho zástupcovi, nútenému správcovi alebo zástupcovi
núteného správcu, èlenovi predstavenstva alebo vedúcemu zamestnancovi zmiešanej finanènej spoloènosti pod¾a § 48c ods. 1 písm. b) až e), zodpovednému aktuárovi, prokuristovi pokutu až do výšky
dvanás•násobku mesaèného priemeru celkových
príjmov od pois•ovne, zais•ovne, poboèky zahraniènej pois•ovne, poboèky zahraniènej zais•ovne, konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo osôb tvoriacich finanèný konglomerát, do
ktorého patrí pois•ovòa, zais•ovòa, poboèka zahra-
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niènej pois•ovne alebo poboèka zahraniènej zais•ovne,
b) vedúcemu zamestnancovi 10) riadiacemu útvar vnú tornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi10)
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva pois•ovne alebo zais•ovne pokutu najviac do výšky 50 %
dvanás•násobku mesaèného priemeru jeho celkových príjmov od pois•ovne, zais•ovne, poboèky za hraniènej pois•ovne alebo poboèky zahraniènej zais•ovne
alebo
konsolidovaného
celku
alebo
subkonsolidovaného celku, do ktorého patrí pois•ovòa, zais•ovòa, poboèka zahraniènej pois•ovne
alebo poboèka zahraniènej zais•ovne.“.
27. V § 49 odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Osobu, ktorá na základe právoplatného uloženia pokuty prestala by• dôveryhodnou osobou pod¾a § 3
písm. a), je pois•ovòa, zais•ovòa, poboèka zahraniènej
pois•ovne alebo poboèka zahraniènej zais•ovne, zmiešaná finanèná holdingová spoloènos• pod¾a § 48c
ods. 1 písm. b) až e) povinná bez zbytoèného odkladu
odvola• z funkcie alebo zabezpeèi• jej odvolanie.
(10) Sankcie a opatrenia pod¾a odsekov 1 až 8 možno
uklada• samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie a opatrenia pod¾a odsekov 1 až 7 možno uloži• do
dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však
do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu pod¾a odseku 6
možno uloži• do jedného roka od zistenia nedostatkov,
najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.“.
28. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
„§ 49a
(1) Úrad môže zmiešanej holdingovej spoloènosti,
ktorá je súèas•ou finanèného konglomerátu, nad ktorým úrad vykonáva doplòujúci doh¾ad, pod¾a závažnosti, rozsahu, dåžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uloži• pokutu od 100 000 Sk do
20 000 000 Sk, ak
a) neumožní vykona• doh¾ad na mieste,
b) neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na úèely výkonu doplòujúceho doh¾adu,
c) poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné vý kazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie, alebo
d) nesplní povinnosti pod¾a § 48g až 48j.
(2) Ak je ohrozená platobná schopnos• finanèného
konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatoènej výšky vlastných zdrojov vo finanènom konglomeráte, ktorý podlieha doplòujúcemu doh¾adu, úrad je
oprávnený
a) uloži• opatrenia na ozdravenie finanèného konglomerátu pod¾a § 50,
b) obmedzi• alebo pozastavi• výkon niektorých vnút roskupinových obchodov.
(3) Ak je súèas•ou finanèného konglomerátu osoba,
nad ktorou pod¾a § 42 ods. 1 vykonáva doh¾ad úrad, je
úrad oprávnený udeli• sankciu pod¾a § 49 aj na základe
oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ustanovení osobitného zákona5) alebo na základe oznámenia príslušného orgánu doh¾adu iného èlenského
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štátu, ktorý zodpovedá za doh¾ad nad finanèným konglomerátom, ktorého súèas•ou je osoba pod¾a § 42
ods. 1.
(4) Ak úrad udelil sankciu osobe pod¾a § 42 ods. 1,
ktorá je súèas•ou finanèného konglomerátu podliehajúcemu doh¾adu Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu doh¾adu iného èlenského štátu, a ak
udelenie tejto sankcie má význam pre výkon doplòujúceho doh¾adu, oznámi túto skutoènos• Národnej banke
Slovenska alebo príslušnému orgánu doh¾adu iného
èlenského štátu.“.
29. V § 61a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
„(4) Rozhodnutie o schválení prevodu pod¾a odseku 1
je záväzné pre všetky osoby, ktoré majú práva alebo povinnosti vyplývajúce z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu pod¾a odseku 1.
(5) Úrad zabezpeèí zverejnenie rozhodnutia o schválení prevodu pod¾a odseku 1 v èlenskom štáte záväzku.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
30. Za § 65 sa pod nadpis piatej èasti vkladajú § 65a
až 65c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 65a
Spolupoistenie
(1) Pois•ovaciu èinnos• možno vykonáva• aj formou
spolupoistenia. Pri spolupoistení možno uzavrie• poistnú
zmluvu medzi poistníkom a viacerými pois•ovòami, pois•ovòami z iného èlenského štátu alebo zahraniènými pois•ovòami, ktorí uzavreli vzájomnú dohodu o spoloènom
postupe pri poistení urèitých poistných rizík (ïalej len
„spolupois•ovate¾“), a to v mene a na úèet všetkých spolupois•ovate¾ov. Táto dohoda o spoloènom postupe musí
urèi• hlavného spolupois•ovate¾a. Na plnenie povinností
hlavného spolupois•ovate¾a pod¾a tohto zákona možno
vytvori• samostatný spoloèný útvar na tento úèel, poverený orgán niektorého spolupois•ovate¾a alebo spoloène
urèeného pois•ovacieho makléra.
(2) Dohoda o spoloènom postupe spolupois•ovate¾ov
pod¾a odseku 1 musí obsahova• aj výšku podielov jednotlivých spolupois•ovate¾ov na právach a záväzkoch
vyplývajúcich zo spolupoistenia.
(3) Hlavný spolupois•ovate¾ spravuje spolupoistenie,
najmä urèuje všeobecné poistné podmienky a výšku
poistného, prijíma poistné, prijíma od poisteného
oznámenia o poistnej udalosti, vedie vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti spolupois•ovate¾ov poskytnú• poistné plnenie a v tomto rozsahu
koná hlavný spolupois•ovate¾ v mene ostatných spolupois•ovate¾ov.
(4) Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie
v plnej výške voèi hlavnému spolupois•ovate¾ovi; spo lupois•ovatelia sa medzi sebou vzájomne vyporiadajú
pod¾a pomeru výšky svojich podielov pod¾a odseku 2.
(5) Záväzky vyplývajúce zo spolupoistenia musia by•
v prípade likvidácie spolupois•ovate¾a vyporiadané rov-
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nako ako ostatné záväzky vyplývajúce z poistných
zmlúv uzavretých týmto spolupois•ovate¾om.
(6) Formou spolupoistenia môžu by• kryté poistné riziká pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe è. 1 pod èíslami 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
a 16; to neplatí, ak ide o krytie rizík týkajúcich sa škôd
spôsobených jadrovými zdrojmi a farmaceutickými výrobkami.
§ 65b
Vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
(1) Pri vyporiadaní nárokov z poistenia právnej
ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom odvetví musí pois•ovòa, pois•ovòa z iného èlen ského štátu alebo zahranièná pois•ovòa zabezpeèi•,
aby
a) žiadny z ich zamestnancov poverených vyporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane
právneho poradenstva v tomto poistnom odvetví nevykonával súèasne podobnú èinnos• v inom poistnom odvetví pois•ovne, pois•ovne z iného èlenského
štátu alebo zahraniènej pois•ovne, ktorá poistnú
zmluvu o poistení právnej ochrany uzavrela; to platí,
aj ak je táto èinnos• vykonávaná inou pois•ovòou,
pois•ovòou z iného èlenského štátu alebo zahraniènou pois•ovòou v inom poistnom odvetví neživotného poistenia, ktorá je vo vz•ahu k pois•ovni, pois•ovni z iného èlenského štátu alebo zahraniènej
pois•ovni, ktorá poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia právnej ochrany uzavrela, osobou ovládanou
alebo ovládajúcou,
b) vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
vykonávala iná pois•ovòa, pois•ovòa z iného èlen ského štátu alebo zahranièná pois•ovòa nezávislá
od pois•ovne, pois•ovne z iného èlenského štátu alebo zahraniènej pois•ovne, uvedená v poistnej zmluve
alebo v osobitnej zmluve; ak táto iná pois•ovòa, pois•ovòa z iného èlenského štátu alebo zahranièná pois•ovòa je vo vz•ahu k inej pois•ovni, pois•ovni z iného èlenského štátu alebo zahraniènej pois•ovni
osobou ovládanou alebo ovládajúcou, jej zamestnanci poverení vyporiadaním nárokov z poistenia
právnej ochrany vrátane právneho poradenstva súvisiaceho s týmto vyporiadaním nesmú súèasne vykonáva• rovnakú alebo podobnú èinnos• v tejto inej
pois•ovni, pois•ovni z iného èlenského štátu alebo
zahraniènej pois•ovni, alebo
c) poistná zmluva obsahovala právo poisteného na výber právneho zástupcu pri ochrane jeho práv.
(2) Na poistenie právnej ochrany sa vz•ahujú ustano-
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venia Obèianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 65c
Rozhodujúce právo
(1) Právnym poriadkom èlenského štátu, v ktorom je
umiestnené poistné riziko, sa riadi poistná zmluva
v neživotnom poistení, ak sa zmluvné strany nedohodli
na použití iného právneho poriadku.
(2) Ak poistná zmluva pod¾a odseku 1 obsahuje jedno
alebo viac poistných rizík, ktoré sa nachádzajú vo viacerých èlenských štátoch, považuje sa táto zmluva za
nieko¾ko poistných zmlúv, z ktorých sa každá spravuje
právnym poriadkom èlenského štátu, v ktorom sa nachádza poistné riziko alebo jeho èas•, ak sa zmluvné
strany nedohodli na použití iného právneho poriadku.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný predpis ustanoví, že poistná zmluva sa musí riadi• slovenským právnym poriadkom, alebo ak právny
poriadok èlenského štátu, v ktorom je umiestnené poistné riziko alebo ktorého právne predpisy ustanovujú
povinnos• uzavrie• poistenie, ustanoví použitie tohto
právneho poriadku bez oh¾adu na to, ktorým právnym
poriadkom by sa inak poistná zmluva riadila.
(4) Ak èlenský štát pozostáva z nieko¾kých územných
jednotiek a v územnej jednotke sa zmluvné vz•ahy riadia osobitnými predpismi tejto územnej jednotky, po tom sa každá taká územná jednotka považuje na úèely
odsekov 1 až 4 za samostatný èlenský štát.“.
31. Za § 66a sa vkladá § 66b, ktorý znie:
„§ 66b
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.“.
32. V § 70a ods. 1 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
33. Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:
„§ 70b
Doplòujúci doh¾ad sa zaène vykonáva• pri zoh¾adnení finanènej situácie a výsledku hospodárenia finanèných konglomerátov v priebehu roka 2005.“.
34. Za prílohu è. 2 sa vkladá príloha è. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha è. 3 k zákonu è. 95/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzenia vo¾ného pohybu osôb a vo¾ného pohybu
služieb v oblasti zais•ovania a retrocesií (Ú. v. ES L 56, 04. 04. 1964).
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2. Smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa zakladania a èinnosti v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228,
16. 08. 1973) v znení smernice Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984 (Ú. v. ES L 339, 27. 12. 1984), v znení
smernice Rady 87/343/EHS z 22. júna 1987 (Ú. v. ES L 185, 04. 07. 1987), v znení smernice Rady 87/344/EHS
z 22. júna 1987 (Ú. v. ES L 185, 04. 07. 1987), v znení smernice Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 (Ú. v. ES L 172,
04. 07. 1988), v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990), v znení
smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228, 11. 08. 1992), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 07. 1995), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 181, 20. 07. 2000), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2002/13/ES z 5. marca 2002 (Ú. v. ES L 77, 20. 03. 2002), v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
3. Smernica Rady 77/92/EHS z 13. decembra 1976 o opatreniach na umožnenie efektívneho vykonávania práva na
podnikanie a slobody poskytovania služieb v súvislosti s èinnos•ou pois•ovacích agentov a sprostredkovate¾ov
(ISIN Skupina 630) a predovšetkým o prechodných opatreniach pre tieto èinnosti (Ú. v. ES L 26, 31. 07. 1977).
4. Smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa priameho neživotného poistenia, urèujúcu opatrenia k umožneniu slobodného poskytovania služieb
a doplòujúca smernicu 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 04. 07. 1988) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990), v znení smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228,
11. 08. 1992), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 181,
20. 07. 2000).
5. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa podnikania v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 11. 08. 1992)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 07. 1995), v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000), v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dozore pois•ovacích spoloèností v skupine pois•ovní (Ú. v. ES L 330, 05. 12. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii pois•ovacích
spoloèností (Ú. v. ES L 110, 20. 04. 2001).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia
(Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplòujúcom doh¾ade nad úverovými ústavmi, pois•ovòami a investiènými firmami vo finanènom konglomeráte, ktorou sa menia a dopåòajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice 98/78/ES
a 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).“.
Èl. II
Zákon 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. 95/2002 Z. z., zákona
è. 99/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z. a zákona
è. 186/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 15a ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Kancelária tieto informácie bez zbytoèného odkladu

poskytuje príslušným národným informaèným strediskám iných èlenských štátov.“.
2. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
„§ 27a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
3. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá vrátane nadpisu
znie:
„Príloha k zákonu è. 381/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 o aproximácii zákonov èlenských štátov
vz•ahujúcich sa na poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní motorových vozidiel (Ú. v. ES L 181,
20. 07. 2000) v znení smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 (Ú. v. ES L 228, 16. 08. 1973) a smernice
Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 (Ú. v. ES L 172, 04. 07. 1988).“.
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Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom

Èiastka 274

è. 430/2003 Z. z., zákonom è. 186/2004 Z. z., zákonom
è. 580/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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646
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorších predpisov a o zmene zákona è. 554/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona è. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 91/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 122/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 159/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 292/1996 Z. z.,
zákona è. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 197/1999 Z. z., zákona
è. 281/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 397/2001 Z. z., zákona è. 566/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 411/2004 Z. z. a zákona
è. 581/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa vypúš•a odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 8.
2. § 4 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ak súd vyhlási konkurz bez toho, aby ustanovil
predbežného správcu, súd uznesením o vyhlásení konkurzu rozhodne aj o vrátení preddavku navrhovate¾ovi,
ktorý ho pod¾a odseku 7 zaplatil.“.
3. V § 4b ods. 1 písmeno b) znie:
„b) na výzvu súdu zostavi• zoznam aktív a pasív s uvedením svojich dlžníkov, verite¾ov a ich adries a odo vzda• ho súdu v lehote pod¾a § 12a ods. 2.“.
4. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Ak došlo poèas konkurzu k zmene verite¾a poh¾adávky zo zákona alebo zo zmluvy, úèastníkom konkurzu sa namiesto pôvodného verite¾a stáva nový verite¾;
pôvodný verite¾ a nový verite¾ túto skutoènos• oznámia
súdu. Oznámenie musí by• doložené listinou preukazujúcou prechod poh¾adávky, v prípade prevodu poh¾adávky zmluvou o postúpení poh¾adávky. K zmene
úèastníka konania dochádza doruèením oznámenia
tejto skutoènosti súdu, najneskôr však do vydania rozvrhového uznesenia (§ 30 ods. 1). Ak oznámenie nie je

doložené listinou preukazujúcou prechod poh¾adávky
a v prípade prevodu poh¾adávky zmluvou o postúpení
poh¾adávky, súd rozhodne o nepripustení zmeny
úèastníkov konkurzu uznesením. Na zámenu úèastníkov konkurzu sa nevz•ahuje osobitný predpis.1b)“.
5. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Z dôležitých dôvodov môže súd na návrh správcu
zbavi• správcu funkcie. Súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti
alebo aj z iných dôležitých dôvodov. Ak súd zbaví správcu funkcie, ustanoví nového správcu. Súd ustanoví nového správcu pod¾a odseku 1 na základe rozhodnutia
schôdze konkurzných verite¾ov; funkcia doterajšieho
správcu zaniká dòom rozhodnutia schôdze konkurzných verite¾ov. Nového správcu súd ustanoví uznesením na schôdzi konkurzných verite¾ov. Uznesenie súd
doruèí doterajšiemu správcovi, novému správcovi
a zverejní ho na úradnej tabuli súdu a v Obchodnom
vestníku. Úèinky doteraz vykonaných právnych úkonov doterajšieho správcu zostávajú zachované. Zbavením funkcie nezaniká správcova zodpovednos• pod¾a
odseku 2 za èas výkonu funkcie. Správca, ktorý bol
zbavený funkcie, je povinný riadne informova• nového
správcu a da• mu k dispozícii všetky doklady.“.
6. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta,
ktorá znie: „Osobitný správca je v rozsahu jeho odboru
správy povinný pod¾a požiadaviek a pokynov správcu
poskytova• pomoc správcovi pri výkone správy podstaty.“.
7. V § 9b odsek 1 znie:
„(1) Povinnos•ou predbežného správcu je najmä zisti•
dlžníkov majetok a preskúma• dlžníkove obchodné
knihy a správu o tom predklada• súdu k ostatnému
dòu príslušného mesiaca.“.
8. V § 10 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:
„Súd zvoláva schôdzu konkurzných verite¾ov uznesením o jej zvolaní tak, aby sa schôdza konkurzných verite¾ov konala najneskôr do 60 dní odo dòa doruèenia
návrhu okrem schôdze konkurzných verite¾ov pod¾a
§ 20a ods. 1. Uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných
verite¾ov sa vyvesí v ten deò, keï sa vydalo, v úplnom
znení alebo vo vhodnom skrátenom znení na úradnej
tabuli súdu a zároveò sa zverejní v Obchodnom vestníku.“.
9. V § 10 odsek 3 znie:
„(3) Hlasova• môžu len konkurzní veritelia, ktorých
poh¾adávka bola zistená, a konkurzní veritelia, ktorých
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poh¾adávka bola popretá, len èo sa týka poradia. Súd
rozhodne, èi môžu hlasova• aj konkurzní veritelia, ktorých poh¾adávka nebola ešte zistená, je sporná, prípadne podmienená. Proti rozhodnutiu súdu o hlasovacom
práve nie je prípustný opravný prostriedok.“.

najneskôr v deò konania prvej schôdze konkurzných
verite¾ov pod¾a § 20a ods. 1. Na prieskumné pojednávanie sa musí dostavi• správca; úèas• úpadcu nie je nutná. Preskúmanie prihlásených poh¾adávok sa robí
pod¾a zoznamu zostaveného správcom.“.

10. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Správca je povinný zúèastni• sa na zasadnutí verite¾ského výboru vždy, ak ho o to verite¾ský výbor požiada. Správca je povinný, vždy ak ho o to požiada verite¾ský výbor, predloži• verite¾skému výboru správu
o svojej èinnosti, informácie o hospodárení a doklady
preukazujúce vykonané právne úkony týkajúce sa podstaty.“.

14. V § 21 odsek 2 znie:
„(2) Úpadca aj konkurzní veritelia môžu popiera•
právny dôvod, výšku aj poradie všetkých prihlásených
poh¾adávok. Ak je popretý právny dôvod poh¾adávky, je
tým popretá aj jej výška a jej poradie.“.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4,
5 a 6.
11. V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Na zasadnutie verite¾ského výboru sa pozývajú
všetci èlenovia aj náhradníci verite¾ského výboru. Èlenovia verite¾ského výboru sú povinní zriadi• si štatút
verite¾ského výboru.“.
12. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
„§ 12a
(1) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu neobsahuje náležitosti pod¾a tohto zákona a súd nepovolil osobe
oprávnenej poda• návrh na vyhlásenie konkurzu pod¾a
§ 4 ods. 1 primeranú dodatoènú lehotu na predloženie
niektorých z chýbajúcich náležitostí alebo nebol uhradený preddavok na úhradu odmeny predbežného
správcu pod¾a § 4 ods. 7, súd najneskôr do 60 dní odo
dòa doruèenia návrhu alebo najneskôr do 30 dní od
uplynutia lehoty uvedenej vo výzve na doplnenie nie ktorej z chýbajúcich náležitostí pod¾a § 4 ods. 4 až 6 konanie uznesením zastaví.
(2) Ak súd nezastavil konanie pod¾a odseku 1 a návrh
na vyhlásenie konkurzu podal verite¾, súd do 30 dní
odo dòa doruèenia návrhu na vyhlásenie konkurzu spåòajúceho náležitosti pod¾a § 4 ods. 3 až 6 zabezpeèí
odoslanie rovnopisu návrhu na vyhlásenie konkurzu aj
s prílohami dlžníkovi; spolu s rovnopisom návrhu na
vyhlásenie konkurzu zašle súd dlžníkovi výzvu, aby
najneskôr do 30 dní od doruèenia rovnopisu návrhu na
vyhlásenie konkurzu predložil súdu zoznam aktív a pasív.
(3) Súd v lehote 30 dní odo dòa doruèenia zoznamu
aktív a pasív alebo odo dòa uplynutia lehoty na predloženie zoznamu aktív a pasív pod¾a odseku 2 posúdi, èi
sú splnené podmienky na ustanovenie predbežného
správcu pod¾a § 9a ods. 1 alebo sú splnené podmienky
na zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo
èi sú splnené podmienky na rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu. Súd v lehote nie dlhšej ako 60 dní vydá rozhodnutie.“.
13. V § 21 odsek 1 znie:
„(1) Na preskúmanie prihlásených poh¾adávok nariadi súd prieskumné pojednávanie tak, aby sa konalo

15. V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Konkurzní veritelia poh¾adávok, ktoré zostali
sporné, èo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo poradia, môžu sa domáha• urèenia svojho práva v lehote urèenej súdom. Žalobu musia poda• na súde, ktorý vy hlásil konkurz, proti všetkým, ktorí poh¾adávku
popreli; smú sa v nej dovoláva• len právneho dôvodu
a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a poh¾adávku môžu uplatni• len do
výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu,
rozhodne o správnosti popretia poh¾adávky príslušný
správny orgán. O poradí popretej poh¾adávky rozhodne
vždy súd.“.
16. V § 23 odsek 6 znie:
„(6) Súd upovedomí konkurzných verite¾ov poh¾adávok sporných, èo sa týka právneho dôvodu, výšky alebo
poradia, ktorí neboli na prieskumnom pojednávaní prítomní, o tom, kto poprel ich poh¾adávku a v akom rozsahu.“.
17. § 24 znie:
„§ 24
Správca je oprávnený najneskôr do skonèenia prieskumného pojednávania poprie• právny dôvod alebo
výšku alebo poradie poh¾adávky prihlásenej konkurzným verite¾om.“.
18. V § 25 ods. 1 v prvej vete sa slová „o pravosti“ nahrádzajú slovami „o právnom dôvode“.
19. V § 27 odsek 8 znie:
„(8) Správca speòažuje podstatu na základe plánu
speòaženia schváleného schôdzou konkurzných verite¾ov. Plán speòaženia, ktorý obsahuje spôsob speòaženia pod¾a odsekov 1 až 11 a podmienky predaja mimo
dražby, správca predloží súdu najneskôr 15 dní pred
schôdzou konkurzných verite¾ov, na ktorej sa má
schváli•. V prípade, ak správca nepredloží súdu plán
speòaženia v lehote pod¾a predchádzajúcej vety, schválenie plánu speòaženia nemôže by• predmetom rozhodovania zvolanej schôdze verite¾ov a súd zvolá novú
schôdzu verite¾ov tak, aby sa konala najneskôr do 30
dní odo dòa konania schôdze verite¾ov, na ktorej sa mal
plán speòaženia pôvodne schváli•. Správca je povinný
nahradi• verite¾om všetky náklady spojené s ich úèas•ou na novej schôdzi verite¾ov zvolanej súdom z dôvodu
porušenia povinnosti správcu predloži• súdu v stanovenej lehote plán speòaženia. Náklady pod¾a predchá-
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dzajúcej vety nie sú nákladmi podstaty. Podmienky
predaja mimo dražby obsahujú najmä spôsob zverejnenia ponukového konania, oznaèenie predmetu predaja
mimo dražby a urèenie lehoty, do ktorej sa ponuky zasielajú, kritériá, pod¾a ktorých sa ocenenie vykonáva,
a urèenie èasu, kedy sa vyhodnotenie ponúk vykoná.“.

(3) Ustanovenia § 21 ods. 2, § 23 ods. 2, § 23 ods. 6,
§ 24, § 25 ods. 1, § 59 ods. 1 sa vz•ahujú aj na konania
zaèaté pred 1. januárom 2005, v ktorých k 1. januáru
2005 nebolo skonèené prieskumné pojednávanie;
právne úèinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom
2005, zostávajú zachované.

20. V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Veritelia poh¾adávok, ktoré boli zabezpeèené záložným právom alebo zádržným právom alebo obmedzením prevodu nehnute¾ností alebo zabezpeèovacím
prevodom práva (ïalej len „oddelení veritelia“), majú
právo, aby ich poh¾adávka bola uspokojená z vý•ažku
predaja majetku, ktorým bola zabezpeèená pod¾a poradia vzniku práva na oddelené uspokojenie. Právo na vydanie vý•ažku je potrebné uplatni• na súde, ktorý je
príslušný pre konkurzné a vyrovnacie konanie.“.

(4) Ustanovenia § 10 ods. 3, § 27 ods. 8 sa vz•ahujú aj
na konania zaèaté pred 1. januárom 2005, v ktorých sa
k 1. januáru 2005 neuskutoènila prvá schôdza konkurzných verite¾ov pod¾a § 20a; právne úèinky úkonov,
ktoré nastali pred 1. januárom 2005, zostávajú zachované.“.

21. V § 59 ods. 1 sa slovo „pravos•“ nahrádza slovami
„právny dôvod“.
22. Za § 70c sa vkladá § 70d, ktorý znie:
„§ 70d
(1) Konania zaèaté pred 1. januárom 2005 sa dokonèia pod¾a doterajších predpisov, ak nie je ustanovené
inak.
(2) Ustanovenia § 4 ods. 9, § 7 ods. 4, § 8 ods. 5, § 10
ods. 1, § 11 ods. 3 a 4, § 28 ods. 1 sa vz•ahujú aj na konania zaèaté pred 1. januárom 2005, právne úèinky
úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2005, zostávajú zachované.

Èl. II
Zákon è. 554/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré ïalšie zákony sa
mení takto:
V èl. II, ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
sa vypúš•a bod 10.
Doterajší bod 11 sa oznaèuje ako bod 10.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
okrem èl. II, ktorý nadobúda úèinnos• 31. decembra
2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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647
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam
(katastrálny zákon)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pod¾a § 80 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam
(katastrálny zákon) v znení zákona è. 173/2004 Z. z.
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri
nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky è. 72/1997 Z. z. a vyhlášky è. 533/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúš•ajú slová „a podklady na aktualizáciu sa predkladajú vo výmennom formáte, ktorý
urèí úrad a zverejní v spravodajcovi.“.
2. § 11 ods. 1 písm. b) sa dopåòa piatym bodom, ktorý
znie:
„5. rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch.“.
3. V § 13 ods. 1 sa za slovo „pozemku,“ dopåòajú slová
„ak ide o po¾nohospodársky pozemok a lesný pozemok,
aj údaj o cene, ak vyjadruje cenu jednotlivých pozemkov,“.
4. V § 13 ods. 2 sa vypúš•a èiarka a slová „èísla evidenèných listov“.
5. V § 13 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Údaje o bytoch a nebytových priestoroch obsahujú súpisné èíslo stavby, parcelné èíslo pozemku, na
ktorom je dom postavený, adresu, èíslo poschodia, èíslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoloèných èastiach a spoloèných zariadeniach domu, podiel
na pozemku a iné identifikaèné údaje.
(5) Údaje o rozostavaných bytoch a rozostavaných
nebytových priestoroch pod¾a zmluvy o výstavbe obsahujú parcelné èíslo pozemku, na ktorom je dom postavený, èíslo poschodia, èíslo bytu, druh nebytového
priestoru, podiel na spoloèných èastiach a spoloèných
zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné popisné
a identifikaèné údaje. Údaje o rozostavaných bytoch

a rozostavaných nebytových priestoroch pod¾a zmluvy
o nadstavbe alebo vstavbe obsahujú súpisné èíslo
domu, parcelné èíslo pozemku, na ktorom je dom postavený, adresu, èíslo poschodia, èíslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoloèných èastiach
a spoloèných zariadeniach domu, podiel na pozemku
a iné identifikaèné údaje.“.
6. V § 14 sa vypúš•a odsek 3.
7. V § 15 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b) z èasti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá
obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo
názvy vlastníkov nehnute¾ností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné èísla alebo
identifikaèné èísla organizácií, spoluvlastnícke po diely, titul nadobudnutia pod¾a verejnej listiny alebo
inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné
údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia èasti B, poznámky o skutoènostiach súvisiacich s nehnute¾nos•ami alebo s právami k nehnute¾nostiam a èíslo
zmeny,
c) z èasti „C – •archy“, ktorá obsahuje vecné bremená
(obsah vecného bremena, oznaèenie oprávneného
z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena
v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva
(oznaèenie záložného verite¾a), predkupné práva, ak
majú ma• úèinky vecných práv (oznaèenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli do hodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce
bližšie vysvetlenia èasti C a èíslo zmeny; èas• C neobsahuje údaj o výške dlhu.“.
8. § 16 vrátane nadpisu znie:
„§ 16
Údaje o úèastníkoch právnych vz•ahov
(1) Údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách
obsahujú mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy právnických osôb, ktoré majú nehnute¾nosti
v správe, miesta ich trvalého pobytu alebo sídla, dátumy narodenia, rodné èísla alebo identifikaèné èísla organizácií a iné identifikaèné údaje.
(2) Úèastník právneho vz•ahu a právny vz•ah sa evidujú kódmi pod¾a prílohy è. 1.“.
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9. V § 19 sa vypúš•a písmeno d).
10. § 20 vrátane nadpisu znie:
„§ 20
Výstupné zostavy
zo súboru popisných informácií katastra
Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií sú
„a) štandardné, a to najmä výpis z listu vlastníctva,
èiastoèný výpis z listu vlastníctva, výpis z listu vlastníctva o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, výpis parciel registra „C“, výpis parciel registra „E“, súpis nehnute¾ností, súpis vlastníkov
a iných oprávnených osôb,
b) neštandardné, vyhotovované pod¾a požiadaviek fy zických osôb alebo právnických osôb kombináciou
údajov katastra.“.
11. V § 22 sa vypúš•ajú slová „a o zaèlenení právnických osôb a fyzických osôb do sektorov“.
12. § 23 sa vypúš•a.
13. V § 26c sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo
po zápise projektu pozemkových úprav.“.
14. V § 27 písmeno a) znie:
„a) v súbore popisných informácií parcelným èíslom, výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu využívania pozemku, èíslom listu vlastníctva, kódom právneho vz•ahu, kódom umiestnenia pozemku, èíslom
mapového listu, menom, priezviskom a rodným
priezviskom alebo názvom vlastníka alebo inej
oprávnenej osoby, trvalým pobytom alebo sídlom,
dátumom narodenia, rodným èíslom alebo identifikaèným èíslom organizácie, prípadne inými identifikaènými údajmi,“.
15. § 28 vrátane nadpisu znie:
„§ 28
Evidovanie stavieb
(1) Stavba sa eviduje
a) v súbore popisných informácií súpisným èíslom,
parcelným èíslom pozemku, na ktorom je stavba
postavená, kódom druhu stavby, kódom umiestnenia stavby a inými identifikaènými údajmi. Ak sa
stavbe nepride¾uje súpisné èíslo alebo ak ide o stavbu rozostavanú, eviduje sa opisným spôsobom, parcelným èíslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, kódom druhu stavby a inými identifikaènými
údajmi,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape, parcelným
èíslom pozemku, na ktorom je stavba postavená,
znaèkou druhu pozemku a inými identifikaènými
údajmi.
(2) Stavby, napr. vlek, lanovka, vedenie (elektrické,
plynové, vodovodné), studòa, stožiar, múrik, cestné teleso, železnièný zvršok, priehrada, rybník, bazén, melioraèná šachta, kanál, regulovaný tok, silážna jama,
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parkovisko, letisko alebo iná spevnená plocha, predajný stánok, sú v katastri evidované zobrazením na
katastrálnej mape parcelným èíslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou znaèkou, kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.“.
16. V § 29 ods. 1 sa za slová „èíslom domu“ vkladá
slovo „adresou,“.
17. V § 29 ods. 2 a 3, v § 30 ods. 2 a 3 sa na zaèiatok
vkladá slovo „Rozostavané“.
18. § 34 vrátane nadpisu znie:
„§ 34
Záväznos• druhov pozemkov
(1) Druhy pozemkov v údajoch parciel registra „C“ sú
záväznými údajmi katastra a vyjadrujú úèel využívania
pozemkov. Záväznými údajmi katastra nie sú druhy
pozemkov v údajoch parciel registra „E“.
(2) V katastrálnych územiach, kde sa vykonala obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vz•ahov
k nim, 1a) na výpise z listu vlastníctva sa v údajoch parciel registra „E“ uvádza záväzný druh pozemku pod¾a
údajov parciel registra „C“. V ostatných katastrálnych
územiach sa vo výpise z listu vlastníctva uvádza druh
pozemku pod¾a údajov parciel registra „E“ a na urèenie
záväzného druhu pozemku sa vyhotoví identifikácia
parciel.“.
19. § 35 vrátane nadpisu znie
„§ 35
Úèel charakteristiky nehnute¾ností
Údaje o charakteristike nehnute¾ností sa vyjadrujú
kódom spôsobu využívania pozemku, kódom druhu
chránenej nehnute¾nosti, kódom druhu stavby, kódom
priestoru, kódom druhu nebytového priestoru, kódom
spoloènej nehnute¾nosti, kódom umiestnenia pozemku
a kódom umiestnenia stavby pod¾a prílohy è. 2.“.
20. V § 36 sa vypúš•a odsek 1. Súèasne sa zrušuje
oznaèenie odseku 2.
21. V § 36a ods. 1 sa za slovo „operáte“ vkladajú slová
„, alebo v deò doruèenia protestu prokurátora“.
22. § 38 sa dopåòa písmenom i), ktoré znie:
„i) vyhlásenie manželov s úradne osvedèenými podpismi, ak nehnute¾nos• nadobudnutá poèas trvania
manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov,12) a sobášny list.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 143 Obèianskeho zá konníka.“.

23. V § 39 písm. e) sa za slovo „bytu,“ vkladajú slová
„èíslo poschodia, adresu,“.
24. V § 39 písm. f) sa za slovo „priestoru,“ vkladajú
slová „èíslo poschodia, adresu,“.
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25. V § 39 písm. g) sa za slová „meno (názov)“ vkladá
èiarka a slová „priezvisko, rodné priezvisko“.
26. V § 39 písm. h) sa na zaèiatok vkladajú slová „dátum narodenia,“.
27. § 44 znie:
„§ 44
(1) Na zápis poznámky, ktorá obmedzuje vlastníka
naklada• s nehnute¾nos•ou, sú spôsobilé uznesenie
súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje naklada• s nehnute¾nos•ou, uznesenia súdu o vyhlásení
konkurzu, exekuèný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnute¾nosti, rozhodnutie o zabezpeèení daòového nedoplatku zriadením záložného práva, rozhodnutie o zaèatí daòového exekuèného konania, daòový
exekuèný príkaz, colný exekuèný príkaz alebo verejná
listina, alebo iná listina o práve k nehnute¾nosti, ktorá
spochybòuje hodnovernos• údajov katastra o práve
k nehnute¾nosti,14a) alebo iná verejná listina.
(2) Na zápis poznámky, ktorá informuje o nehnute¾nosti alebo o vlastníkovi, sú spôsobilé upovedomenie
o zaèatí exekúcie predajom nehnute¾nosti, oznámenie
o zaèatí daòového exekuèného konania alebo colného
exekuèného konania, uznesenie o nariadení výkonu
rozhodnutia predajom nehnute¾nosti alebo zaèatie vyvlastòovacieho konania, alebo iná verejná listina.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995
Z. z.“.

28. § 44a sa vypúš•a.
29. § 60 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa nepovažuje jej urèenie, ak sa nemení jej priebeh v teréne.“.
30. V § 62 písmeno c) znie:
„c) obvodnému úradu,“.
31. V § 80 odsek 1 znie:
„(1) Zmena druhu pozemku sa vyznaèí v prešetrovacom náèrte a v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania. Ak sa vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu ochrany po¾nohospodárskej pôdy alebo lesného
pôdneho fondu, zmena sa vyznaèí aj v zozname nesúladov.“.
32. V § 80 sa vypúš•a odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
33. V § 91 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) obvodnému úradu,“.
34. V § 92 ods. 3 sa za slovo „zameriavajú“ dopåòajú
slová „v záväzných geodetických systémoch26a)“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky è. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.“.

35. V § 103 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo
všetkých katastrálnych územiach,“.
Doterajšie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
36. V § 108 ods. 3 sa na konci vypúš•ajú slová
„a úradnému overeniu“.
37. V § 109 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá
znie: „Presnos• zobrazenia podrobných bodov vo vektorovej katastrálnej mape, ktorá vznikla z neèíselnej
mapy, a vo vektorovej mape urèeného operátu je charakterizovaná trojnásobkom hodnoty základnej strednej súradnicovej chyby zobrazenia bodu.“.
38. V § 110 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Pri aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy,
ktorá vznikla z neèíselnej mapy, a pri aktualizácii vektorovej mapy urèeného operátu sa krajná odchýlka výmer používa na zistenie rozdielu medzi výmerou uvedenou v súbore popisných informácií katastra s výmerou
vypoèítanou z kartometrických súradníc. Výmery sú
v súlade, ak absolútna hodnota ich rozdielu nie je väèšia
než krajná odchýlka výmer vypoèítaná pre príslušnú
mierku mapy z výmery uvedenej v súbore popisných informácií katastra. Ve¾kos• krajnej odchýlky je daná násobkami hodnôt uMP pod¾a odseku 2 písm. b) v závislosti
od výmery parcely. Pre parcely s výmerou do 50 m2 je
ve¾kos• krajnej odchýlky 0,5 ⋅ uMP, pre parcely s výmerou
od 50 do 100 m 2 sa ve¾kos• krajnej odchýlky rovná uMP,
pre parcely s výmerou od 100 do 1 000 m 2 je krajná odchýlka 2 ⋅ uMP a pre parcely s výmerou nad 1 000 m2 je
ve¾kos• krajnej odchýlky 3 ⋅ uMP.“.
Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
39. V § 119 odseky 2 a 4 znejú:
„(2) Identifikácia parciel je podkladom na vyhotovenie zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnute¾nostiam, a podkladom na zápis zmien údajov v katastri; vyhotovuje sa, ak
vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva, alebo na urèenie záväzného druhu pozemku pod¾a § 34
ods. 3.
(4) Identifikácia parciel sa vyhotovuje v písomnej forme v troch vyhotoveniach, prièom jedno vyhotovenie
ostáva správe katastra. Súèas•ou písomnej identifikácie parciel môže by• aj grafická identifikácia parciel.“.
40. § 120 sa vypúš•a.
41. Prílohy è. 1 a 2 znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláške è. 79/1996 Z. z.

KÓD ÚÈASTNÍKA PRÁVNEHO VZ•AHU
Kód

Úèastník právneho vz•ahu

1

Vlastník

2

Správca

3

Nájomca

4

Iná oprávnená osoba z práva k nehnute¾nosti

KÓD PRÁVNEHO VZ•AHU
Kód

Právny vz•ah

1

Oprávnená držba k pozemku

2

Nájom k pozemku

3

Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou

4

Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

5

Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

7

Právny vz•ah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnute¾ností

9

Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnute¾nosti alebo k jej èasti
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Príloha è. 2
k vyhláške è. 79/1996 Z. z.

KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
Druh pozemku
Kód

2

Popis

Spôsob využívania pozemku
Kód

Popis

02100

Pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné záhradné plodiny
Pozemky doèasne zatrávnené (maximálne 5 rokov)
Pozemky využívané na pestovanie viacroèných krmovín
Pozemky doèasne nevyužívané na rastlinnú výrobu
Pozemky, na ktorých sú postavené pareniská, skleníky, japany
zriaïované na ornej pôde
Pozemky vysadené chme¾om
Pozemky vhodné na pestovanie chme¾u, na ktorých bol chme¾
doèasne odstránený
Pozemky, na ktorých sa pestuje viniè
Pozemky vhodné na pestovanie vinièa, na ktorých bol viniè doèasne odstránený
Pozemky prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkových osadách, na ktorých sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná
nízka a vysoká zeleò a iné po¾nohospodárske plodiny
Pozemky, na ktorých sú postavené pareniská, skleníky a japany
zriaïované v záhradách
Pozemky využívané ako škôlky ovocných a okrasných stromov,
vinièové škôlky a škôlky pre chme¾ové sadivo
Pozemky, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu pôda – rastlinstvo, využívané v rámci záhradných centier, na
ktorých sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleò
Pozemky s výmerou nad 0,30 ha, súvisle vysadené ovocnými
stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom
mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi
Pozemky lúk a pasienkov trvalo porastené trávami
Pozemky doèasne využívané na výrobu trávnikových kobercov,
vianoèných stromèekov a inej okrasnej zelene
Pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie
funkcií lesov
Pozemky, na ktorých boli lesné porasty doèasne odstránené
s cie¾om obnovi• ich alebo zriadi• lesnú škôlku
Pozemky nezalesnené, slúžiace lesnému hospodárstvu (prieseky, nespevnené lesné cesty, lesné sklady)
Pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich
príjazdových komunikácií
Pozemky, na ktorých je budova, ale nie sú vyòaté z lesného pôdneho fondu
Pozemky, na ktorých je spevnená lesná cesta, ale nie sú vyòaté
z lesného pôdneho fondu

Orná pôda
02120

3

Chme¾nica

03100
03150

4

Vinica

04100
04150
05100

05120
5

Záhrada

05130
05150

06100
6

Ovocný sad

7

Trvalý trávny
porast

07100
07150
10200

10230
10

Lesný
pozemok

10240

10260
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11110
11

Vodná plocha

11130

13100
13200
13301

13311
13321

13

Zastavaná
plocha
a nádvorie

13331

13361

13104
13105
13600
13603
13700
14270
14280

14370
14

Ostatná plocha

14410
14420

14500
14600

Strana 6409

Vodný tok (prirodzený – rieky, potoky, umelý – prieplav, kanál,
náhon, odpad. kanál, vodná nádrž umelá, vodná nádrž prirodzená a iné)
Stojaté sústredenia vody (jazero, moèiar, odkryté podzemné vody
– štrkovisko, bagrovisko, bagrovisko vzniknuté banskou èinnos•ou a iné)
Pozemky, na ktorých sú postavené bytové budovy oznaèené súpisným èíslom
Pozemky, na ktorých sú postavené nebytové budovy oznaèené súpisným èíslom
Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – železnièné, lanové a iné dráhy (železnièné trate, vleèky, výhybky, zariadenia na osvetlenie, na signalizáciu, visuté nadzemné, podzemné
dráhy, objekty kombinovanej dopravy a iné)
Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – dia¾nice
a rýchlostné cesty a ich súèasti
Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – cestné,
miestne a úèelové komunikácie a ich súèasti okrem dia¾nic
a rýchlostných ciest (cesty a miestne komunikácie, mosty, nadjazdy, tunely, podzemné dráhy, chodníky, nekryté parkoviská
a iné)
Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – letiská
(vzletové a pristávacie dráhy, rolovacie dráhy, stojiská na letisku
a iné)
Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – vodné
stavby (vodné cesty, hate, priehrady, hrádze, vodné elektrárne
a iné vodné stavby)
Pozemky, na ktorých je dvor
Pozemky, na ktorých je spoloèný dvor
Pozemky, na ktorých sú postavené budovy bez oznaèenia súpisným èíslom
Pozemky, na ktorých sú postavené ostatné inžinierske stavby
Pozemky, na ktorých sú postavené rozostavané stavby
Pozemky, ktoré slúžia ako manipulaèné, skladové a dielenské
plochy
Pozemky, ktoré slúžia na •ažbu nerastov a surovín a výrobu surovín a ukladanie ved¾ajších produktov pri •ažbe nerastov a surovín
a výrobe iných surovín
Pozemky, ktoré slúžia a súvisia s elektrickými rozvodmi, telekomunikaènými sie•ami a rozvodmi
Pozemky, ktoré slúžia ako okrasná záhrada, ulièná a sídlisková
zeleò, verejná alebo funkèná zeleò (sady, parky a iné)
Pozemky, ktoré slúžia ako úèelová ochranná po¾nohospodárska
a ekologická zeleò protierozívnych opatrení a opatrení na zabezpeèenie ekologickej stability územia (vetrolamy – nízka a vysoká
zeleò, zatrávnené plochy)
Pozemky, ktoré slúžia na športové a rekreaèné úèely (športové
ihriská, golfové ihriská, štadióny, kúpaliská, bazény a iné)
Pozemky, ktoré slúžia ako cintorín, urnový háj
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14800

14700

14730
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Pozemky, ktoré sa využívajú ako kultúrna a osvetová plocha (botanické a zoologické záhrady, skanzen, amfiteáter, pamätník
a iné)
Iné pozemky (odkalisko, skládka odpadu, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze, bermy, slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok – krovie,
skaly, štrk, kamenie a iné)
Pozemky, ktoré sa využívajú ako úèelové po¾nohospodárske
technické zariadenia (po¾né cesty, prielohy, záchytné priekopy,
po¾né hnojiská, moèovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace
na ochranu po¾nohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné)

KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTE¼NOSTI
Kód

Druh chránenej nehnute¾nosti

101

Chránená krajinná oblas•

102

Národný park

103

Chránený areál

104

Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)

105

Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)

106

Chránený krajinný prvok

107

Ochranné pásmo chráneného územia (II. – IV. stupeò)

108

Chránené vtáèie územie

109

Chránený strom a jeho ochranné pásmo

201

Nehnute¾ná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

202

Pamiatková rezervácia

203

Pamiatková zóna

204

Ochranné pásmo nehnute¾nej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiat kovej
zóny

301

Kúpe¾né územie

302

Prírodný lieèivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

303

Ochranné pásmo kúpe¾ného územia

304

Ochranné pásmo prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody
(I. – III. stupeò)

401

Chránené ložiskové územie

501

Chránená vodohospodárska oblas•

502

Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeò)

503

Ochranné pásmo vodnej stavby

601

Chránená znaèka geodetického bodu

602

Ochranné pásmo geodetického bodu

801

Iná ochrana
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KÓD DRUHU STAVBY (BUDOVY)
Kód

Druh stavby (budovy)

100

Priemyselná budova a sklad, nádrž a silo

200

Po¾nohospodárska budova a sklad, mašta¾

300

Dopravná a telekomunikaèná budova pre železnice a dráhy, kombinovanú dopravu, stanica, depo

310

Dopravná a telekomunikaèná budova pre dia¾nicu

320

Dopravná a telekomunikaèná budova letiska (terminály, hangáre, garáže)

360

Iná dopravná a telekomunikaèná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na
rádiové a televízne vysielanie a iné)

370

Samostatne stojaca garáž

400

Budova lesného hospodárstva (horáreò, technická prevádzková stavba a iné)

500

Bytový dom

510

Rodinný dom

610

Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

620

Budova nemocnice, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia

630

Budova hotela, motela, penziónu a ostatného ubytovacieho zariadenia

640

Budova pre obchod a služby vrátane autoservisu a èerpacej stanice (výrobná, nevýrobná, opravárenská budova a iná)

650

Administratívna budova

660

Budova pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie

670

Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku

680

Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, èerpacia
a preèerpávacia stanica, úpravòa vody, transformaèná stanica a rozvodòa, vodojem, èistiareò
odpadových vôd a iné)

720

Budova pre šport a na rekreaèné úèely

700

Iná budova oznaèená súpisným èíslom

703

Iná budova bez oznaèenia súpisným èíslom

707

Rozostavaná stavba (budova)

KÓD DRUHU PRIESTORU
Kód

Druh priestoru

1

Byt

2

Nebytový priestor

3

Rozostavaný byt

4

Rozostavaný nebytový priestor
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KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód

Druh nebytového priestoru

1

Zariadenie obchodu

2

Garáž

3

Zariadenie verejnej správy a administratívy

4

Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)

5

Zariadenie školské a výchovné

6

Zariadenie kultúrne a osvetové

KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód

Druh nebytového priestoru

7

Zariadenie stravovacie

8

Skladový priestor

9

Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti

10

Telovýchovné a športové zariadenie

12

Iný nebytový priestor

KÓD SPOLOÈNEJ NEHNUTE¼NOSTI
Kód

Spoloèná nehnute¾nos•

1

Pozemok nie je spoloènou nehnute¾nos•ou

2

Pozemok je spoloènou nehnute¾nos•ou

KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
Kód

Umiestnenie pozemku

1

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

KÓD UMIESTNENIA STAVBY
Kód

Umiestnenie stavby

1

Stavby postavené na zemskom povrchu

2

Podzemné stavby

3

Nadzemné stavby

Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• l. januára 2005.

Jelena Hudcovská v. r.
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648
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2004 è. 10/2004 o predkladaní výkazov správcovskými spoloènos•ami za po dielové fondy na štatistické úèely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, èlenenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcovskými spoloènos•ami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické úèely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 è. 9/2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoloènos•ami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické úèely
(oznámenie è. 569/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 44 /2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doò nazrie• vo všetkých
organizaèných zložkách Národnej banky Slovenska.
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649
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 554/2004 Z. z.
opatrenie z 26. novembra 2004 è. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a poboèkami zahranièných bánk
na štatistické úèely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, èlenenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami
a poboèkami zahranièných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické úèely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 è. 10/2003 o predkladaní
výkazov bankami a poboèkami zahranièných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické úèely (oznámenie
è. 570/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 44/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doò nazrie• vo všetkých
organizaèných zložkách Národnej banky Slovenska.













   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




