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335
ZÁKON
z 23. júna 2005
o preukazovaní pôvodu majetku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Úèelom tohto zákona je upravi podmienky a postup
orgánov verejnej moci pri odnímaní nehnute¾ného majetku, hnute¾ného majetku, bytov a nebytových priestorov, iných majetkových práv a iných majetkových
hodnôt, peòaných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vkladov v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahranièí
(ïalej len majetok) fyzickým osobám a právnickým
osobám (ïalej len osoba), o ktorých súd v konaní pod¾a tohto zákona vyslovil, e majetok nadobudli z nelegálnych príjmov.
§2
Pod¾a tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uloený peòaný trest, trest prepadnutia veci
alebo ak súd rozhodol o prepadnutí èasti majetku1)
osoby a tá vlastní ïalí majetok uvedený v ustanovení
§ 1, ktorý nemono postihnú pod¾a Trestného zákona.
§3
(1) Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, e
majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov,
je to povinný bezodkladne písomne oznámi slube finanènej polície Policajného zboru (ïalej len finanèná
polícia). Ak skutoènosti pod¾a prvej vety zistí pri výkone svojich právomocí finanèná polícia, zaène kona
pod¾a tohto zákona z vlastného podnetu.
(2) Finanèná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb (ïalej len oznamovate¾) o odôvodnených podozreniach nasvedèujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Z oznámenia
musí by zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, proti
ktorej osobe smeruje a èo sa oznamuje. Oznámenie
musí by podpísané, a ak ho podáva právnická osoba,
opatrené odtlaèkom peèiatky.
(3) Finanèná polícia overuje totonos oznamovate¾a.
Finanèná polícia neprihliada na písomné oznámenia
pod¾a odseku 2, v ktorých nie je uvedené
1

a) meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno
alebo názov a sídlo oznamovate¾a alebo
b) proti ktorej osobe oznámenie smeruje a èoho sa
týka.
(4) Ak písomné oznámenie pod¾a odseku 1 alebo 2
bolo doruèené inej slube Policajného zboru alebo inému orgánu verejnej moci ako finanènej polícii, ten
bezodkladne postúpi vec finanènej polícii a upovedomí
o tom oznamovate¾a.
§4
(1) Finanèná polícia na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu pod¾a § 3 preskúma príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku
osoby, proti ktorej podané oznámenie smeruje, najmä
obstaráva podklady, poaduje vysvetlenia, zisuje a zabezpeèuje dôkazy potrebné na podanie podnetu pod¾a
§ 6 a vykonáva iné potrebné opatrenia.
(2) Pri preskúmavaní pod¾a odseku 1 spolupracuje finanèná polícia s inými orgánmi verejnej moci, právnickými osobami a fyzickými osobami. Tieto orgány a osoby sú povinné poskytnú finanènej polícii v urèenej
lehote potrebnú súèinnos, najmä vybavova jej doiadania a oznamova jej poadované údaje; povinnos vybavova doiadania sa nevzahuje na fyzické osoby.
(3) Finanèná polícia je oprávnená poadova vysvetlenie od kadého, kto môe prispie k objasneniu spôsobu nadobudnutia majetku. Vysvetlenie môe odmietnu ten, kto by ním spôsobil sebe alebo blízkej
osobe2) nebezpeèenstvo trestného stíhania alebo nebezpeèenstvo postihu za priestupok. O podaní vysvetlenia alebo o odmietnutí poda vysvetlenie urobí finanèná polícia úradný záznam.
(4) Pri preskúmavaní pod¾a odseku 1 je finanèná polícia ïalej oprávnená
a) vstupova do kadej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúiaceho na podnikanie alebo
inú hospodársku èinnos, ako aj do dopravných
prostriedkov pouívaných na podnikanie na úèely
nazerania do dokumentov pod¾a písmena b),
b) nazera do evidencií, úètovných písomností, listín
a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom
nosièi dát, robi si z nich výpisy, odpisy a kópie,
c) písomne iada od bánk a poboèiek zahranièných
bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo poboèiek zahranièných bánk, aj keï sú predmetom
bankového tajomstva.3)

) § 51 ods. 2, § 53 a § 55 Trestného zákona.
) § 116 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
3
) § 91 ods. 4 písm. g) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
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§5
(1) Plnenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 3 ods. 1
a povinnosti poskytnú súèinnos pod¾a § 4 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosou zachováva mlèanlivos pod¾a osobitných predpisov,4) ak tento
zákon neustanovuje inak.
(2) Oznamovacia povinnos pod¾a § 3 ods. 1 a povinnos poskytnú súèinnos pod¾a § 4 sa na osobu nevzahuje, ak ide o informáciu, ktorú získala o klientovi
v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci pod¾a osobitného predpisu.5)
(3) Odmietnu súèinnos pod¾a § 4 môe aj osoba,
ktorá by tým poruila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola ako osobe poverenej pastoraènou starostlivosou zverená ústne alebo písomne
pod podmienkou, e zachová o nej mlèanlivos.
§6
(1) Finanèná polícia podá prokurátorovi príslunému pod¾a odseku 3 podnet na podanie návrhu na zaèatie konania o vyslovenie toho, e majetok bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, ak po preskúmaní príjmov,
hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku
pod¾a § 3 a 4 zistí, e hodnota majetku osoby presahuje
najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy6) preukázate¾né príjmy.
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písm. c) a d). Ak prokurátor povauje za potrebné podnet doplni alebo vykona ïalie preskúmavanie
príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia
majetku osoby, poiada o doplnenie alebo ïalie preskúmanie finanènú políciu. Finanèná polícia je povinná iadosti prokurátora v urèenej lehote vyhovie.
(2) Prokurátor poiada osobu oznaèenú v podnete
o podanie vysvetlenia alebo predloenie dôkazov o tom,
akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete; táto osoba je povinná iadosti prokurátora vyhovie do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti. Vysvetlením
sa rozumie najmä predloenie listín a oznaèenie iných
dôkazov potvrdzujúcich spôsob nadobudnutia majetku.
§8
(1) Prokurátor podá súdu návrh na zaèatie konania
o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov (ïalej len návrh), ak
a) zo zistených skutoèností odôvodnene usudzuje, e
hodnota majetku osoby oznaèenej v podnete presahuje najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy
preukázate¾né príjmy, ktoré táto osoba mohla dosiahnu, a
b) osoba oznaèená v podnete nepodá vysvetlenie pod¾a
§ 7 ods. 2, alebo jej vysvetlenie prokurátor nepovauje za dostatoèné.

(2) Podnet pod¾a odseku 1 obsahuje
a) oznaèenie orgánu, ktorý ho podáva,
b) meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia
fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov,
sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby (ïalej len
identifikaèné údaje), ktorej majetok má by vyhlásený za nadobudnutý z nelegálnych príjmov,
c) výsledok preskúmania príjmov, hodnoty majetku
a spôsobu nadobudnutia majetku osoby,
d) uvedenie skutoèností a oznaèenie dôkazov nasvedèujúcich tomu, e hodnota majetku osoby presahuje
najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázate¾né príjmy,
e) dátum a miesto podania,
f) podpis oprávneného prísluníka finanènej polície.

(2) Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia
o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. V návrhu prokurátor okrem náleitostí pod¾a veobecného predpisu o konaní pred súdom7) uvedie identifikaèné údaje osoby, proti ktorej návrh smeruje (ïalej
len odporca), a hodnotu majetku, ktorý má by rozhodnutím vyslovený za majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov.

(3) Na konanie pod¾a tohto zákona je prísluný prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza súd, ktorý je
pod¾a veobecného predpisu o konaní pred súdom prísluný na konanie o návrhu pod¾a § 8.

Ak prokurátor v konaní pred súdom preukáe existenciu rozdielu vo výke minimálne 1 000-násobku minimálnej mzdy medzi preukázate¾nými príjmami odporcu, ktoré mohol dosiahnu, a jeho skutoèným
majetkom, súd rozhodnutím vysloví, e tento majetkový rozdiel uvedený v návrhu pod¾a § 8 ods. 2 odporca
nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá v prospech
tátu. Ak v konaní pred súdom odporca preukáe opak,
súd návrh pod¾a § 8 ods. 2 zamietne.

§7
(1) Prokurátor preskúma podnet podaný pod¾a § 6,
najmä preskúma údaje a dôkazy pod¾a § 6 ods. 2
4

(3) Súd môe na návrh prokurátora predbeným
opatrením pod¾a veobecného predpisu o konaní pred
súdom8) uloi odporcovi, aby nenakladal s urèitým
majetkom v hodnote uvedenej prokurátorom v návrhu.
§9

) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 312/2001
Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov.
7
) § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku.
8
) § 74 a 77 Obèianskeho súdneho poriadku.
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§ 10
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie
pod¾a § 8 a 9 sa pouijú ustanovenia veobecného predpisu o konaní pred súdom.9)
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup
prokurátora pod¾a § 7 sa pouijú ustanovenia osobitného zákona.10) Ustanovenia osobitného zákona o vybavovaní podnetu sa nepouijú.
(3) Postupom pod¾a tohto zákona nie je dotknutá
zodpovednos fyzickej osoby alebo právnickej osoby za
protiprávne konanie postihnute¾né pod¾a osobitného
predpisu.11)
(4) Na zodpovednos tátu za kodu spôsobenú nezá-
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konným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pod¾a tohto zákona sa vzahuje osobitný predpis.12)
(5) Ak po podaní návrhu pod¾a § 8 ods. 1 bolo zaèaté
voèi tomu istému odporcovi konanie pred súdom pod¾a
osobitného predpisu,13) ktoré sa týka spôsobu nadobudnutia majetku, voèi ktorému návrh pod¾a § 8 ods. 1
smeruje, súd uznesením konanie pod¾a § 9 preruí a
do právoplatného skonèenia konania pod¾a osobitného
predpisu.
§ 11
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

9

) Obèiansky súdny poriadok.
) Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov.
11
) Trestný zákon v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
§ 415, 420 a § 451 Obèianskeho zákonníka.
12
) Zákon è. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
13
) Trestný poriadok v znení neskorích predpisov.
10
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336
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných
slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Osobitné ustanovenia o finanèných
zábezpekách

Èl. I

§ 53a

Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z. a zákona
è. 266/2005 sa mení a dopåòa takto:

(1) Ustanovenia § 45 ods. 3 a 4, § 46, § 50 ods. 3, § 51
ods. 4 a 7 sa nepouijú pri zálonom práve k cenným
papierom, ak záloný verite¾ a záloca patria medzi tieto
osoby:
a) orgány verejnej moci èlenského tátu,
b) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka
iného tátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investièná banka,
medzinárodná rozvojová banka47a) a Banka pre medzinárodné zúètovanie,
c) banka, zahranièná banka, obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi,
poisovòa, zahranièná poisovòa, poisovòa z iného
èlenského tátu, správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos, intitúcia elektronických peòazí, zahranièná intitúcia elektronických
peòazí, subjekt kolektívneho investovania a zahranièný subjekt kolektívneho investovania,
d) iná osoba ako osoba pod¾a písmena c) podliehajúca
obozretnému doh¾adu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania
niektorú z èinností, ktoré môe pod¾a osobitného
predpisu47b) vykonáva banka, ako aj osoba so sídlom v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti,
e) iná osoba ako osoba pod¾a písmena c) podliehajúca
obozretnému doh¾adu, ktorej hlavným predmetom
podnikania je nadobúdanie podielov na majetku
pod¾a osobitného predpisu,47c) ako aj osoba so sídlom v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti,
f) centrálny depozitár, prevádzkovate¾ platobného systému,47d) zúètovací agent,47e) clearingový ústav,47f)
spoloèný zástupca majite¾ov dlhopisov alebo iných
dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom
v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti vrátane
osoby, ktorej predmetom èinnosti je zúètovanie a vyrovnanie obchodov s investiènými nástrojmi alebo
výkon èinností ústrednej protistrany, aj keï nie je
zahranièným centrálnym depozitárom.

1. § 8 sa dopåòa písmenami n) a r), ktoré znejú:
n) kapitálovými cennými papiermi
1. akcie,
2. iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné
práva ako s akciami,
3. prevodite¾né cenné papiere24c) oprávòujúce na
získanie akýchko¾vek akcií alebo cenných papierov pod¾a bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo
uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevodite¾né cenné papiere vydané emitentom týchto
akcií alebo cenných papierov pod¾a bodu 2 alebo
osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,
o) nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere,
ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,
p) ponukovým programom plán, na ktorého základe sa
priebene alebo opakovane poèas urèeného obdobia
ich vydávania vydávajú
1. nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2. opèné listy,
r) cennými papiermi vydávanými priebene alebo opakovane priebene vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za
obdobie 12 mesiacov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24c znie:

24c) § 5 písm. e) zákona è. 594/2003 Z. z..

2. V § 51 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak..
3. V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak..
4. Za § 53 sa vkladajú § 53a a 53d, ktoré vrátane názvu znejú:

(2) Zmluvné záloné právo pod¾a odseku 1 k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním zálonému verite¾ovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do
úschovy a správy, ak sa na tom záloca a záloný verite¾
dohodli. Na vznik zmluvného záloného práva pod¾a
odseku 1 k listinnému cennému papieru, ktorý je prevodite¾ný rubopisom, vyaduje sa aj záloný rubopis.
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Záloný rubopis musí obsahova doloku na zaloenie a osobu záloného verite¾a. Inak musí záloný rubopis obsahova primerane náleitosti uvedené v § 21
ods. 2. Ak záloné právo k listinnému cennému papieru, ktorý sa opatril záloným rubopisom, zanikne, záloný verite¾ je povinný vyznaèi na zaloenom listinnom cennom papieri zánik záloného práva.
Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(3) Zmluvné záloné právo pod¾a odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru vzniká, mení sa alebo zaniká
registráciou tohto záloného práva na úète majite¾a
v evidencii centrálneho depozitára alebo èlena, u ktorého je vedený úèet majite¾a zaloeného cenného papiera,
alebo v inej evidencii pod¾a § 10 ods. 4 písm. b) a c) postupom pod¾a § 50. V takom prípade sa k príkazu na registráciu zmluvného záloného práva môe osvedèená
kópia zmluvy o zaloení cenného papiera nahradi písomným potvrdením o obsahu zmluvy o zaloení cenného papiera.
(4) Zmluvné záloné právo pod¾a odseku 1 k cennému
papieru pôsobí voèi nadobúdate¾ovi, ibae nadobúdate¾ o òom v èase prevodu cenného papiera nevedel alebo v prípade anonymných obchodov.
§ 53b
(1) Záloný verite¾ je oprávnený naklada so zaloeným cenným papierom pod¾a § 53a ods. 1 a uplatòova
práva s ním spojené aj bez súhlasu zálocu, ak sa tak
dohodli v zmluve o zaloení cenného papiera; v takom
prípade záloný verite¾ koná v mene zálocu a na svoj
úèet. Anonymné obchody so zaloeným cenným papierom mono uzatvára, len ak sa tak záloca a záloný
verite¾ dohodli v zmluve o zaloení cenného papiera alebo ak ide o výkon záloného práva pod¾a odseku 4.
(2) Ak záloný verite¾ so zálohom nakladal pred tým,
ako nastala skutoènos rozhodná pre výkon záloného
práva, je povinný najneskôr v posledný deò splatnosti
zabezpeèenej poh¾adávky obstara v mene zálocu a na
svoj úèet rovnocenný záloh, ktorý vstúpi na miesto pôvodného zálohu; ibae sa so zálocom dohodol inak.
Rovnocenný záloh, ktorý vstúpil na miesto pôvodného
zálohu, je predmetom toho istého záloného práva a má
sa za to, e záloné právo k rovnocennému zálohu
vzniklo v tom istom okamihu ako záloné právo k pôvodnému zálohu. Ak záloný verite¾ so zálohom nakladal pred tým, ako nastala skutoènos rozhodná pre výkon záloného práva, záloné právo nepôsobí voèi
nadobúdate¾ovi pôvodného zálohu. Ak sa tak zmluvné
strany dohodli v zmluve o zaloení cenného papiera, záloný verite¾ môe rovnocenný záloh zapoèíta proti zabezpeèenej poh¾adávke alebo rovnocenný záloh poui
na jej vyrovnanie.
(3) Rovnocenným zálohom sa na úèely odseku 2 rozumie zastupite¾ný cenný papier alebo iný majetok na základe zmluvy o zaloení cenného papiera.
(4) Ak poh¾adávka zabezpeèená zmluvným záloným
právom nie je vèas a riadne splnená alebo ak nastane
iná skutoènos, ktorá je vymedzená v zmluve o zaloení
cenného papiera ako skutoènos rozhodná pre výkon
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záloného práva, záloný verite¾ môe záloné právo vykona spôsobom ustanoveným zákonom alebo
dohodnutým v zmluve o zaloení cenného papiera, ktorým je najmä predaj zálohu, prepadnutie zálohu v prospech záloného verite¾a, zapoèítanie proti zabezpeèenej poh¾adávke alebo pouitie zálohu na vyrovnanie
zabezpeèenej poh¾adávky. Výkon záloného práva prepadnutím zálohu v prospech záloného verite¾a je moný, ak sa zmluvné strany na tom dohodli pri uzatvorení
zmluvy o zaloení cenného papiera a zároveò bol dohodnutý aj spôsob ocenenia zaloeného cenného papiera. Splnenie ïalích podmienok pod¾a tohto zákona
a pod¾a osobitných predpisov47g) sa nevyaduje.
(5) O výkone záloného práva k cennému papieru záloný verite¾ nie je povinný vopred informova zálocu.
(6) Pri predaji cenného papiera zaloeného pod¾a
§ 53a ods. 1 je záloný verite¾ povinný postupova s náleitou starostlivosou tak, aby zaloený cenný papier
predal za cenu, za akú sa rovnaký cenný papier zvyèajne predáva za porovnate¾ných podmienok v èase
a mieste predaja zaloeného cenného papiera.
(7) Pri nakladaní so zaloeným zaknihovaným cenným papierom pod¾a odseku 1, ako aj pri výkone záloného práva k zaknihovanému cennému papieru príkaz
na registráciu prevodu zaloeného zaknihovaného cenného papiera z úètu majite¾a zálocu na úèet majite¾a
záloného verite¾a dáva záloný verite¾ v mene zálocu.
Záloný verite¾ je oprávnený poda príkaz na registráciu prevodu v mene zálocu aj pri obstaraní rovnocenného zálohu pod¾a odseku 2 na úèet majite¾a zálocu.
Záloný verite¾ je oprávnený pri nakladaní so zaloeným cenným papierom poadova výpis z úètu majite¾a
zálocu.
§ 53c
Na vznik, zmenu a zánik zabezpeèovacích prevodov
cenných papierov sa nevyaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpeèovacích
prevodov pod¾a § 53, ak zmluvné strany patria medzi
osoby pod¾a § 53a ods.1. V prípade zaknihovaných cenných papierov sa primerane pouije ustanovenie § 53a
ods. 3.
§ 53d
Platnos, úèinnos a výkon záloného práva k cenným papierom a zabezpeèovacieho prevodu cenných
papierov, ktorých vlastnícke právo alebo iné obdobné
právo sa preukazuje zápisom v registri alebo na úète,
vrátane platnosti a úèinnosti zmlúv, ktorými boli tieto
práva zriadené, spravujú sa výluène právom tátu,
pod¾a ktorého sa vedie prísluný register alebo úèet.
Monos vo¾by rozhodného práva úèastníkmi zmluvy
o zaloení zaknihovaných cenných papierov alebo
zmluvy o zabezpeèovacom prevode cenných papierov
sa vyluèuje..
Poznámky pod èiarou k odkazom 47a a 47g znejú:

47a) § 2 písm. l) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 è. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie è. 36/2004 Z. z.).
47b
) § 2 ods.1 písm. b) alebo ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z.
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47c

) Napríklad zákon è. 594/2003 Z. z.
) Zákon è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47e
) § 39 zákona è. 510/2002 Z. z.
47f
) § 32 ods. 4 zákona è. 510/2002 Z. z.
47g
) § 151m ods. 1, 2 a 3 posledná veta, ods. 7 a 9 a § 151ma ods.1
a 2 Obèianskeho zákonníka..

47d

5. Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý znie:
§ 53e
(1) Ak je na strane záloného verite¾a alebo zálocu
viac osôb, z ktorých aspoò jedna nie je osobou pod¾a
§ 53a ods.1 písm. a) a d), ustanovenia § 53a a 53d sa
nepouijú.
(2) Ak záloné právo vzniklo pod¾a § 53a ods.1
a v priebehu jeho trvania dôjde k zmene v osobe zálocu
alebo záloného verite¾a alebo k pristúpeniu na stranu
zálocu alebo záloného verite¾a, záloné právo sa vdy
riadi ustanoveniami § 53a a 53d.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane pouijú
aj na zabezpeèovacie prevody cenných papierov..
6. V § 77 ods. 2 písmeno b) znie:
b) správu o finanènej situácii, ktorá obsahuje tieto
údaje:
1. porovnávaciu tabu¾ku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných úètovných
závierok za posledné dve úètovné obdobia, ak ich
zostavuje obchodník s cennými papiermi, pouité
postupy na vykonanie konsolidácie úètovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo
podnikate¾ských subjektov zahrnutých do konsolidovanej úètovnej závierky,
2. preh¾ad o prijatých bankových úveroch a iných
úveroch a údaje o ich splatnosti v èlenení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,
3. druh, formu, podobu, poèet a menovitú hodnotu
vydaných a nesplatených cenných papierov
a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum zaèiatku ich vydávania, termín splatnosti ich
menovitej hodnoty, spôsob urèenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikaèných údajov o osobách, ktoré tieto
záruky prevzali,
4. poèet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov,
s ktorými je spojené právo poadova v èase v nich
urèenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene
za akcie,.
7. V § 77 ods. 4 písm. b) sa slová § 123 ods. 1 písm. c)
druhého a piateho bodu nahrádzajú slovami odseku 2 písm. b).
8. V § 102 ods. 4 v druhej vete sa za slová písm. b)
vkladá èiarka a slovo d) a na konci sa pripája táto
veta: iados o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. c) podáva centrálny depozitár
alebo akcionár centrálneho depozitára..
9. V § 107 ods. 5 sa vypúa písmeno d).
10. V § 107 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov listin-
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ných akcií na meno nezapisuje do ním vedeného
zoznamu èíselné oznaèenie akcie..
11. § 107 sa dopåòa odsekom 13, ktorý znie:
(13) Centrálny depozitár je povinný na iados emitenta odovzda mu na úèely organizácie valného zhromadenia alebo organizácie èlenskej schôdze v prípade
drustva výplaty menovitej hodnoty cenných papierov
a výnosov z cenných papierov zoznam majite¾ov cenných papierov prísluného emitenta a ich záloných verite¾ov. Tento zoznam sa nepovauje za výpis z registra
emitenta. Zoznam pod¾a prvej vety obsahuje údaje
pod¾a odseku 6. Ak centrálny depozitár vedie predmetné cenné papiere na úète majite¾a pod¾a § 164 a súèasne vedie cenné papiere na úète majite¾a pod¾a § 105,
odovzdá centrálny depozitár emitentovi samostatne
zoznam za majite¾ov úètov pod¾a § 164 a samostatný
zoznam za majite¾ov úètov zriadených pod¾a § 105..
12. V § 110 sa odsek 1 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) Národnému bezpeènostnému úradu na úèely vykonávania bezpeènostných previerok pod¾a osobitného predpisu,97a)
k) Vojenskému spravodajstvu pri výkone jeho pôsobnosti pod¾a osobitného zákona.97b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 97a a 97b znejú:

97a) § 17 písm. b), § 18 a 19 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
97b
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z.
o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov..

13. § 111 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Povinnos uverejòovania pod¾a odseku 3 sa vzahuje na èlena, len ak zaevidoval odplatný prevod cenných papierov medzi ním vedenými úètami majite¾a.
Povinnos uverejòovania pod¾a odseku 3 môe èlen zabezpeèi prostredníctvom centrálneho depozitára, ak
sa tak dohodnú..
14. V § 114 ods. 5 tvrtej vete sa vypúa slovo pädòová a na konci sa pripájajú tieto slová: v dåke piatich pracovných dní.
15. V § 114 ods. 6 sa vypúa druhá veta.
16. V § 118 ods. 5 sa za slová ustanovenia § 114
vkladajú slová a 117.
17. § 120 a 125 znejú:
§ 120
(1) Verejná ponuka cenných papierov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera (ïalej len prospekt) sa zakazuje, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(2) Verejnou ponukou cenných papierov sa na úèely
tohto zákona rozumie akéko¾vek oznámenie iriemu
okruhu osôb v akejko¾vek forme a akýmiko¾vek prostriedkami, ktoré obsahuje dostatok informácií o podmienkach ponuky cenných papierov a o ponúkaných
cenných papieroch, ktoré umoòujú investorovi rozhodnú sa kúpi alebo upísa tieto cenné papiere. Verejnou ponukou cenných papierov sa rozumie aj
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umiestòovanie cenných papierov prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi alebo zahranièných obchodníkov s cennými papiermi, ak sa uskutoèòuje spôsobom pod¾a prvej vety.
(3) Povinnos zverejni prospekt sa nevzahuje na ponuku, ak je táto ponuka cenných papierov
a) urèená výluène kvalifikovaným investorom,
b) urèená obmedzenému okruhu osôb, a to menej ako
100 fyzickým osobám alebo právnickým osobám
v jednom èlenskom táte, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi,
c) urèená investorom, ktorí na základe tejto ponuky
získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 50 000 EUR na jedného investora,
d) pri ktorej menovitá hodnota alebo cena za jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR, alebo
e) v celkovej hodnote menej ako 100 000 EUR, prièom
tento limit sa vypoèíta za obdobie 12 mesiacov.
(4) Kadý predaj cenných papierov, ktoré boli predtým predmetom jednej alebo viacerých ponúk cenných
papierov pod¾a odseku 3, povauje sa za samostatnú
ponuku cenných papierov; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 3.
(5) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na verejné
ponuky týchto cenných papierov:
a) akcií vydaných ako náhrada za u vydané akcie rovnakého druhu, ak emisia takých nových akcií nie je
spojená so zvýením základného imania emitenta,
b) cenných papierov ponúkaných výmenou za iné cenné papiere pod¾a § 114 ods. 7 písm. h), ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré
úrad povauje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
c) cenných papierov ponúkaných pri zlúèení alebo
splynutí, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci
informácie, ktoré úrad povauje za rovnocenné
s údajmi v prospekte,
d) akcií ponúkaných bezplatne doterajím akcionárom
alebo akcií ponúkaných ako forma výplaty dividend,
ak sú tieto akcie toho istého druhu ako akcie, ku
ktorým sa tieto dividendy vyplácali, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o poète, druhu akcií, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto
cenných papierov,
e) cenných papierov ponúkaných doterajím alebo bývalým èlenom tatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávate¾om, ktorého cenné papiere sú
u prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
alebo pridrueným podnikom,102c) ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o poète, druhu
cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky týchto cenných papierov.
(6) Kvalifikovaným investorom sa na úèely tohto zákona rozumie
a) obchodník s cennými papiermi, finanèná intitúcia
alebo právnická osoba, ak hlavným predmetom podnikania tejto právnickej osoby je investovanie do investièných nástrojov,
b) tátny orgán, obec a vyí územný celok, tátny orgán a územný celok iného tátu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného tátu, Medzinárodný
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menový fond, Európska centrálna banka, Európska
investièná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
c) obchodná spoloènos alebo drustvo, ktoré nie je
malým a stredným podnikom pod¾a odseku 7,
d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, o ktorej úrad na jej iados rozhodol,
e bude uznaná za kvalifikovaného investora; fyzická osoba s trvalým pobytom v inom èlenskom táte
sa povauje za kvalifikovaného investora po splnení
podmienok právneho predpisu prísluného èlenského tátu,
e) malý a stredný podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, o ktorom úrad na jeho iados rozhodol, e bude uznaný za kvalifikovaného investora, ak
spåòa aspoò dve podmienky pod¾a odseku 7; malý
a stredný podnik so sídlom v inom èlenskom táte sa
povauje za kvalifikovaného investora po splnení
podmienok právneho predpisu prísluného èlenského tátu.
(7) Malým a stredným podnikom sa na úèely tohto zákona rozumie obchodná spoloènos alebo drustvo,
ktoré pod¾a jej poslednej roènej individuálnej alebo
konsolidovanej úètovnej závierky spåòa aspoò dve
z týchto podmienok:
a) priemerný poèet zamestnancov za úètovné obdobie
je nií ako 250,
b) celková suma majetku neprevyuje 43 000 000
EUR,
c) èistý roèný obrat nepresahuje 50 000 000 EUR.
(8) Úrad uzná fyzickú osobu za kvalifikovaného investora, ak spåòa aspoò dve z týchto podmienok:
a) za predchádzajúce tyri tvrroky vykonala na
trhoch s cennými papiermi priemerne desa významných obchodov za tvrrok, prièom významným obchodom sa na úèely tohto zákona rozumie obchod s cennými papiermi, ktorého objem je
vyí ako 6 000 EUR,
b) ve¾kos jej portfólia cenných papierov prevyuje
500 000 EUR,
c) fyzická osoba pracuje alebo pracovala najmenej jeden rok vo finanènom sektore na pozícii, ktorá si vyaduje znalosti investovania do cenných papierov.
(9) Úrad vedie register fyzických osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a malých a stredných podnikov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorých uznal za kvalifikovaných investorov; úrad
je povinný sprístupni údaje z tohto registra emitentom
na základe ich písomnej iadosti.
(10) Úrad bez zbytoèného odkladu vyradí z registra
pod¾a odseku 9
a) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak prestala spåòa podmienky pod¾a
odseku 8, alebo malý a stredný podnik so sídlom na
území Slovenskej republiky, ak prestal spåòa podmienky pod¾a odseku 7,
b) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo malý a stredný podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, ak ho poiadajú
o vyradenie z registra.
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§ 121
Prospekt
(1) Prospekt musí obsahova vetky údaje, ktoré sú
pod¾a konkrétnej povahy emitenta a cenných papierov,
ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov
alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom
trhu potrebné na to, aby sa investorom umonilo vytvori si správne hodnotenie emitenta, jeho aktív a pasív,
finanènej situácie, zisku a strát a vyhliadok a osôb,
ktoré prevzali záruky za splatenie cenných papierov
alebo výnosov a práv spojených s týmito cennými papiermi; tým nie je dotknuté ustanovenie § 122 ods. 2.
Údaje v prospekte musia by uvedené preh¾adným
a zrozumite¾ným spôsobom.
(2) Prospekt musí obsahova údaje o emitentovi,
údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu, a súhrn prospektu
(ïalej len súhrn), v ktorom sa v struènosti a veobecne zrozumite¾ným spôsobom uvedie základná charakteristika emitenta, cenného papiera, osoby, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo
výnosov a rizík s nimi spojenými. Súhrn musí obsahova aj upozornenie o tom, e
a) predstavuje úvod k prospektu,
b) akéko¾vek rozhodnutie investora investova do cenných papierov by malo vychádza z posúdenia prospektu ako celku,
c) v prípade podania aloby na súd týkajúcej sa údajov
obsiahnutých v prospekte môe by alujúcemu
investorovi uloené znáa náklady spojené s prekladom prospektu pred zaèatím súdneho konania
v príslunom èlenskom táte, ak prospekt nebol preloený do úradného jazyka tohto èlenského tátu,
d) ak vznikla koda v dôsledku toho, e súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto
údaje boli v rozpore s ostatnými èasami prospektu,
zodpovednos za kodu znáajú osoby pod¾a odseku 13.
(3) Prospekt nemusí obsahova súhrn, ak sa iada
o prijatie nekapitálových cenných papierov s menovitou hodnotou alebo cenou najmenej 50 000 EUR za jeden nekapitálový cenný papier na obchodovanie na regulovanom trhu; to neplatí, ak poskytnutie súhrnu
vyplýva z § 125f ods. 5.
(4) Prospekt sa môe vypracova ako jeden dokument
alebo ako dokument skladajúci sa zo samostatných dokumentov; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
Prospekt skladajúci sa zo samostatných dokumentov
sa delí na registraèný dokument, opis cenných papierov a súhrnný dokument. Registraèný dokument obsahuje údaje o emitentovi. Opis cenných papierov obsahuje údaje o cenných papieroch, ktoré sú predmetom
verejnej ponuky cenných papierov alebo prijímania na
obchodovanie na regulovanom trhu. Súhrnný dokument obsahuje údaje, ktoré sú inak obsiahnuté v súhrne.
(5) Prospekt sa môe vypracova aj ako základný prospekt, ak ide o tieto cenné papiere:
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a) nekapitálové cenné papiere a opèné listy vydané
v rámci ponukového programu,
b) nekapitálové cenné papiere vydávané priebene alebo opakovane bankami alebo zahraniènými bankami, ak
1. výnosy získané z ich vydania sú umiestnené v aktívach, ktoré poskytujú dostatoèné krytie pre záväzok vyplývajúci z cenných papierov,
2. výnosy získané z ich vydania sú urèené na prednostné splatenie istiny a splatných úrokov
pre prípad platobnej neschopnosti príslunej
banky alebo zahraniènej banky.
(6) Údaje do prospektu mono zaradi formou odkazu
na jeden alebo viacero predtým alebo súèasne zverejnených dokumentov, ktoré boli schválené úradom, alebo
predloené úradu pod¾a tohto zákona alebo osobitného
zákona103) alebo príslunému orgánu doh¾adu èlenského tátu. Takto zaradené údaje musia by najnovie dostupnými údajmi pre emitenta. Údaje do súhrnu
nemono zaradi odkazom.
(7) Pri zaradení údajov prostredníctvom odkazov sa
musí v prospekte uvies zoznam kríových odkazov.
(8) Základným prospektom je prospekt obsahujúci
vetky prísluné významné údaje týkajúce sa emitenta
a cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky alebo prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý je zostavený v súlade s osobitným
predpisom.103a)
(9) Ak v priebehu ponukového programu alebo v priebehu priebeného alebo opakovaného vydávania cenných papierov dôjde k významným zmenám údajov
uvedených v základnom prospekte, musia sa tieto údaje doplni formou dodatku pod¾a § 125c.
(10) Ak základný prospekt ani jeho dodatok neobsahuje koneèné podmienky verejnej ponuky cenných papierov, oznámia sa investorom a predloia úradu pri
kadej verejnej ponuke cenných papierov, a to najneskôr do okamihu jej zaèatia. V tom prípade musia by
uvedené v prospekte údaje pod¾a § 122 ods. 1.
(11) Prospekt musí by zostavený v súlade s osobitným
predpisom.103a)
(12) Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent
alebo jeho tatutárny orgán, riadiaci orgán alebo
dozorný orgán, fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá uskutoèòuje verejnú ponuku cenných papierov
(ïalej len vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov), osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu alebo osoba, ktorá prevzala záruku
za splatenie cenných papierov alebo výnosov, alebo
osoba, ktorá vypracovala prospekt. Zodpovedné osoby
musia by v prospekte zrete¾ne oznaèené, pri fyzických
osobách menom, priezviskom a funkciou a pri právnických osobách obchodným menom alebo názvom a sídlom. Prospekt musí obsahova aj vyhlásenie týchto
osôb, e pod¾a ich najlepích znalostí sú údaje obsiahnuté v prospekte v súlade so skutoènosou a e v prospekte nie je vynechané niè, èo by mohlo ovplyvni jeho
význam pre správne hodnotenie emitenta alebo cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky
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cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu.

(2) Pri ponukovom programe je základný prospekt
platný poèas 12 mesiacov od jeho zverejnenia.

(13) Kto ako osoba zodpovedná za údaje uvádzané
v prospekte uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje,
zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil. Osoba zodpovedná za súhrn alebo jeho preklad zodpovedá za kodu,
ktorá vznikla v dôsledku toho, e súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli
v rozpore s ostatnými èasami prospektu.

(3) Pri nekapitálových cenných papieroch pod¾a
§ 121 ods. 5 písm. b) je prospekt platný po dobu, kým sa
tieto cenné papiere neprestanú vydáva priebene alebo opakovane.

§ 122
(1) Ak v prospekte nemono uvies koneènú cenu
a poèet cenných papierov, ktoré budú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, musia by v prospekte
uvedené kritériá alebo podmienky, v súlade s ktorými
sa tieto údaje urèia, alebo v prípade ceny maximálna
cena, alebo musí by investorom umonené odvola prijatie verejnej ponuky cenných papierov na nákup alebo
upísanie cenných papierov najmenej dva pracovné dni
po zverejnení koneènej ceny a poètu cenných papierov,
ktoré budú predmetom verejnej ponuky cenných papierov. Koneèná cena a poèet cenných papierov, ktoré
majú by predmetom verejnej ponuky cenných papierov, musia sa oznámi úradu a zverejni pod¾a § 125a
ods. 2.
(2) Úrad môe povoli nezverejnenie urèitých údajov
z prospektu pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,103a) ak poskytnutie týchto údajov by
a) bolo v rozpore s verejným záujmom,
b) váne pokodilo emitenta; to neplatí, ak by nezverejnenie údajov bolo pre verejnos zavádzajúce vzh¾adom na skutoènosti a okolnosti významné pre
správne hodnotenie emitenta, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby, ktorá
prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov a práv spojených s cennými papiermi, na
ktoré sa prospekt vzahuje, alebo
c) malo nepodstatný význam pre príslunú verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a tieto údaje nie sú takej
povahy, aby ovplyvnili správne hodnotenie finanènej situácie a vyhliadok emitenta, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby, ktorá
prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov.
(3) Ak niektoré údaje, ktoré majú by zahrnuté do
prospektu pod¾a osobitného predpisu,103a) sú neprimerané pre oblas pôsobenia emitenta alebo pre jeho
právnu formu, alebo pre cenné papiere, na ktoré sa
prospekt vzahuje, prospekt musí obsahova údaje rovnocenné s poadovanými údajmi, ak také údaje existujú; tým nie je dotknuté ustanovenie § 121 ods.1.
§ 123
Platnos prospektu
(1) Prospekt je platný poèas 12 mesiacov od jeho prvého zverejnenia; to platí, len ak je splnená povinnos
jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu pod¾a § 125c.

(4) Registraèný dokument pod¾a § 121 ods. 4 je platný poèas 12 mesiacov od jeho zverejnenia; to platí, len
ak je splnená povinnos jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov k prospektu pod¾a § 125c. Ak sa registraèný dokument doplní schváleným a zverejneným
opisom cenných papierov a súhrnným dokumentom,
tvoria tieto dokumenty platný prospekt.
§ 124
(1) Emitent, ktorý má schválený registraèný dokument, je pri verejnej ponuke cenných papierov alebo
ich prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu
povinný vypracova len opis cenných papierov a súhrnný dokument.
(2) V prípade pod¾a odseku 1 opis cenných papierov
obsahuje aj údaje, ktoré by boli obvykle uvedené v registraènom dokumente, ak od poslednej aktualizácie
registraèného dokumentu alebo od schválenia dodatku
k prospektu pod¾a § 125c nastala významná zmena alebo vznikli nové skutoènosti, ktoré by mohli ovplyvni
správne hodnotenie investormi. Opis cenných papierov
a súhrnný dokument podliehajú osobitnému schváleniu.
§ 125
(1) Do schválenia prospekt nesmie by zverejnený.
(2) Prospekt schva¾uje úrad, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) iados o schválenie prospektu podáva emitent,
vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov, alebo
osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu úradu, ak je Slovenská republika domovským èlenským tátom emitenta pod¾a § 125d. Úrad
rozhodne o schválení prospektu a oznámi rozhodnutie
iadate¾ovi do desiatich pracovných dní od predloenia
návrhu prospektu.
(4) Lehota pod¾a odseku 3 sa predluje na 20 pracovných dní, ak sa verejná ponuka cenných papierov týka
cenných papierov vydaných emitentom, ktorého cenné
papiere ete neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý do dòa podania iadosti verejne neponúkal cenné papiere.
(5) Ak úrad zistí, e návrh prospektu nie je úplný, alebo e je potrebné doplni údaje pod¾a osobitného predpisu,103a) je povinný o tomto zistení informova iadate¾a najneskôr do desiatich pracovných dní odo dòa
predloenia iadosti. Úrad je oprávnený iada od emitenta, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov
alebo osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu doplnenie prospektu o ïalie údaje,
ak je to nevyhnutné na ochranu investorov. Lehoty
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pod¾a odsekov 3 a 4 zaèínajú plynú odo dòa, v ktorom
iadate¾ tieto údaje poskytne.
(6) Ak úrad nedodrí lehotu pod¾a odseku 3 alebo 4,
nepovauje sa to za schválenie prospektu. Úrad je povinný bez zbytoèného odkladu informova iadate¾a
o nedodraní tejto lehoty a o dôvode jej nedodrania.

b)

(7) Úrad pri schva¾ovaní prospektu posudzuje najmä
jeho úplnos, vzájomný súlad predloených údajov
a ich zrozumite¾nos.
(8) Úrad môe schválenie prospektu zveri príslunému orgánu doh¾adu iného èlenského tátu po dohode
s týmto orgánom. Úrad môe kona aj o schválení prospektu, na ktorý by bol inak prísluný orgán doh¾adu
èlenského tátu, po dohode s týmto orgánom. Zverenie
oprávnenia schva¾ova prospekt sa oznámi iadate¾ovi
do troch pracovných dní odo dòa vydania rozhodnutia
úradu o zverení oprávnenia príslunému orgánu èlenského tátu; lehota pod¾a odsekov 3 a 4 zaèína plynú
od tohto dòa.
(9) Úrad po schválení prospektu uloí schválený prospekt na úrade.
(10) Ustanovenia odsekov 1 a 9 sa primerane vzahujú aj na schva¾ovanie prospektu, ktorý sa skladá zo
samostatných dokumentov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 102c, 103 a 103a
znejú:

102c) § 6 ods. 6 zákona è. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích
predpisov.
103
) Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov.
103a
) Nariadenie Komisie (ES) è. 809/2004/ES z 29. apríla 2004
o vykonávaní Smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokia¾ ide o informácie obsiahnuté v prospekte,
ako ich formát, uvádzanie odkazu a uverejnenie týchto prospektov a írenia reklám (Ú. v. EÚ L 149 z 30.4.2004)..

18. Za § 125 sa vkladajú § 125a a 125h, ktoré znejú:
§ 125a
Zverejnenie prospektu
(1) Emitent, vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných
papierov alebo osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je povinná zverejni prospekt v primeranom èase pred uskutoènením verejnej
ponuky cenných papierov alebo prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu, najneskôr vak v deò zaèatia verejnej ponuky cenných papierov alebo zaèatia obchodovania s príslunými cennými papiermi na
regulovanom trhu. V prípade prvej verejnej ponuky
cenných papierov, ktorej predmetom je druh akcií, ktoré ete neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu a ktoré sa majú prija na obchodovanie po prvýkrát, prospekt musí by zverejnený najmenej es pracovných dní pred koncom tejto ponuky, tým nie je dotknuté ustanovenie § 120 ods. 1.
(2) Zverejnením prospektu sa rozumie jeho
a) uverejnenie v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou alebo dostatoèným rozírením v èlenských tátoch, v ktorých sa verejná ponuka cenných papierov

c)

d)
e)
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uskutoèòuje alebo sa iada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu,
sprístupnenie v písomnej forme bezplatne v prevádzkových priestoroch regulovaného trhu, na ktorý
sa cenné papiere prijímajú na obchodovanie, alebo
v sídle emitenta a v prevádzkových priestoroch finanèných intitúcií umiestòujúcich alebo predávajúcich cenné papiere a v prevádzkových priestoroch
osôb zabezpeèujúcich splácanie menovitej hodnoty
cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných
papierov,
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej
stránke emitenta, na internetovej stránke finanèných intitúcií umiestòujúcich alebo predávajúcich
cenné papiere a na internetovej stránke osôb zabezpeèujúcich splácanie menovitej hodnoty cenných
papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov,
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej
stránke regulovaného trhu, na ktorom sa iada
o prijatie na obchodovanie, alebo
sprístupnenie v elektronickej forme na internetovej
stránke úradu, ak sa úrad rozhodol poskytova takúto slubu.

(3) Emitent, ktorý zverejnil prospekt pod¾a odseku 2
písm. a) alebo b), je povinný zverejni prospekt aj spôsobom pod¾a odseku 2 písm. c), ak sú predmetom verejnej ponuky cenné papiere v celkovej hodnote vyej ako
20 000 000 EUR.
(4) V prípadoch pod¾a odseku 2 písm. b) a e) je emitent, vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov
alebo osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu povinná oznámi v dennej tlaèi s celotátnou pôsobnosou alebo dostatoèným rozírením
v èlenských tátoch, v ktorých sa verejná ponuka cenných papierov uskutoèòuje alebo sa iada o prijatie na
obchodovanie na regulovanom trhu, zverejnenie prospektu a miesto, kde ho mono získa.
(5) Úrad na svojej internetovej stránke zverejòuje
poèas 12 mesiacov zoznam schválených prospektov
pod¾a § 125 vrátane elektronického odkazu na prospekt zverejnený na internetovej stránke emitenta alebo na internetovej stránke regulovaného trhu, ak prísluné prospekty boli na týchto stránkach zverejnené.
(6) Ak sa prospekt skladá zo samostatných dokumentov alebo obsahuje údaje uvedené prostredníctvom odkazu, dokumenty a údaje tvoriace tento
prospekt môu by zverejòované a rozirované samostatne, ak sa zverejòujú pod¾a odseku 2. V kadom dokumente sa musí uvies, kde mono získa ostatné
samostatné dokumenty tvoriace úplný prospekt.
(7) Znenie a formát prospektu a dodatkov k prospektu zverejnených alebo verejne sprístupnených musí
by zhodné so znením prospektu schváleným úradom.
(8) Ak sa prospekt sprístupní zverejnením v elektronickej forme, emitent, vyhlasovate¾ cenných papierov,
osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie alebo finanèné intitúcie umiestòujúce alebo predávajúce
cenné papiere sú povinní investorovi na jeho iados
bezplatne poskytnú prospekt v listinnej podobe.
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(9) Ustanoveniami odsekov 1 a 6 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.103a)
§ 125b
(1) Akéko¾vek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument týkajúci sa verejnej ponuky cenných papierov
alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu
musí obsahova údaj o tom, e bol alebo bude zverejnený prospekt a kde ho mono získa; to neplatí, ak sa
pod¾a tohto zákona prospekt nevyaduje.
(2) Z oznámenia, inzerátu, plagátu a iného dokumentu pod¾a odseku 1 musí by zrejmý jeho úèel. Údaje obsiahnuté v inzeráte nesmú by nepresné alebo zavádzajúce a nesmú by v rozpore s údajmi obsiahnutými
v prospekte, ak u bol zverejnený, alebo s údajmi, ktoré
sa v prospekte poadujú, ak má by prospekt zverejnený neskôr.
(3) Údaje týkajúce sa verejnej ponuky cenných papierov alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom
trhu poskytnuté v ústnej alebo písomnej forme, a to aj
keï sa neposkytujú na reklamné úèely, musia sa zhodova s údajmi uvedenými v prospekte.
(4) Ak sa pod¾a tohto zákona prospekt nevyaduje,
podstatné údaje poskytované emitentom alebo vyhlasovate¾om verejnej ponuky cenných papierov a urèené
kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov pod¾a § 120 ods. 3 a 5 vrátane údajov
poskytnutých na stretnutiach týkajúcich sa ponúk
cenných papierov sa poskytnú vetkým kvalifikovaným investorom alebo osobitným kategóriám investorov, ktorým je ponuka výluène urèená. Ak sa zverejnenie prospektu vyaduje, tieto údaje sa zahrnú do
prospektu alebo do dodatku k prospektu pod¾a § 125c.
(5) Úrad je oprávnený zakáza alebo pozastavi na
desa pracovných dní zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a iného dokumentu pod¾a odseku 1, ak zistí, e by ich zverejnením alebo ïalím zverejòovaním
boli poruené ustanovenia tohto alebo osobitného zákona.103a)
(6) Ustanoveniami odsekov 1 a 4 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.103a)
§ 125c
Dodatok k prospektu
(1) Kadá nová významná skutoènos, vecná chyba
alebo nepresnos týkajúca sa údajov zahrnutých do
prospektu, ktorá by mohla ovplyvni správne hodnotenie cenných papierov a ktorá vznikne alebo sa zistí
v èase medzi schva¾ovaním prospektu a závereèným
uzatvorením verejnej ponuky cenných papierov alebo
v èase, keï sa obchodovanie na regulovanom trhu zaèína, musí sa uvies v dodatku k prospektu.
(2) Na schva¾ovanie dodatku k prospektu sa primerane vzahuje § 125. Lehota úradu na schválenie dodatku
je sedem pracovných dní.
(3) Dodatok k prospektu sa zverejòuje rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený prospekt, ku ktorému sa
vzahuje.
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(4) Ak je v súhrne a v preklade súhrnu potrebné zoh¾adni nové údaje zahrnuté do dodatku k prospektu,
musí by súhrn a jeho preklad doplnený.
(5) Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo
upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku
k prospektu, majú právo odstúpi od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch pracovných dní po zverejnení dodatku k prospektu.
Spolupráca a vo¾ný pohyb v rámci
Európskeho hospodárskeho priestoru
§ 125d
(1) Ak sa verejná ponuka cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu uskutoèòuje aj v inom èlenskom táte alebo len v inom èlenskom táte, prospekt schválený úradom a jeho dodatky
sú platné pre verejnú ponuku cenných papierov alebo
prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu v hostite¾ských èlenských tátoch emitenta, ak bol prísluný
orgán doh¾adu kadého hostite¾ského èlenského tátu
informovaný pod¾a § 125e; tým nie je dotknuté ustanovenie § 135b.
(2) Verejnú ponuku cenných papierov alebo prijatie
na obchodovanie na regulovanom trhu mono uskutoèni na území Slovenskej republiky aj na základe prospektu a jeho dodatkov schválených prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu emitenta,
a ak bol úrad informovaný pod¾a § 125e; v takom prípade úrad prospekt neschva¾uje.
(3) Ak úrad zistí alebo ak bol upozornený prísluným
orgánom doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta, e sa od schválenia prospektu vyskytli nové významné skutoènosti, vecné chyby alebo nepresnosti
uvedené v § 125c, je povinný vyadova, aby sa zverejnil
dodatok k prospektu schválený pod¾a § 125.
(4) Ak úrad zistí, e sa vyskytli nové významné skutoènosti, vecné chyby alebo nepresnosti pod¾a § 125c
týkajúce sa prospektu pouívaného na území Slovenskej republiky, ktorý schválil prísluný orgán doh¾adu
iného èlenského tátu, môe upozorni prísluný orgán
domovského èlenského tátu emitenta na nevyhnutnos aktualizácie údajov v prospekte pouívanom na
území Slovenskej republiky.
(5) Domovským èlenským tátom emitenta na úèely
tohto zákona sa rozumie
a) pre emitentov so sídlom v èlenskom táte, ktorí nie
sú uvedení v písmene b), èlenský tát, v ktorom má
emitent sídlo,
b) èlenský tát, v ktorom má emitent svoje sídlo alebo
v ktorom cenné papiere boli alebo sa majú prija na
obchodovanie na regulovanom trhu alebo v ktorom
sa cenné papiere verejne ponúkajú pre emisie nekapitálových cenných papierov,
1. ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier
zodpovedá sume najmenej 1 000 EUR a
2. ktoré oprávòujú na získanie prevodite¾ných cenných papierov alebo peòaných prostriedkov
z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi
spojených, ak emitent nekapitálových cenných
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papierov nie je emitentom podkladových cenných
papierov alebo osobou patriacou k skupine tohto
emitenta,
c) pre emitentov cenných papierov so sídlom v neèlenskom táte, ktorí nie sú uvedení v písmene b), èlenský tát, pre ktorý je verejná ponuka cenných papierov urèená po prvýkrát po 31. decembri 2003 alebo
v ktorom sa podá prvá iados o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, prièom nie je dotknuté
právo emitenta urèi si domovský èlenský tát.
(6) Hostite¾ským èlenským tátom emitenta sa na
úèely tohto zákona rozumie tát, v ktorom sa uskutoèòuje verejná ponuka cenných papierov alebo v ktorom
sa iada o prijatie na obchodovanie na regulovanom
trhu, ak sa odliuje od domovského èlenského tátu
emitenta.
§ 125e
(1) Úrad poskytne na iados emitenta alebo osoby
zodpovednej za vypracovanie prospektu príslunému
orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta potvrdenie o schválení prospektu potvrdzujúce, e
prospekt bol vypracovaný v súlade s osobitným predpisom, a kópiu prospektu do troch pracovných dní odo
dòa predloenia tejto iadosti, alebo ak je iados predloená spolu s návrhom prospektu, do jedného pracovného dòa po schválení prospektu.
(2) Ak bol vypracovaný súhrn, k potvrdeniu pod¾a odseku 1 sa musí priloi aj preklad súhrnu vypracovaného emitentom alebo osobou zodpovednou za vypracovanie prospektu; to platí aj pre dodatok k prospektu.
(3) Nezverejnenie údajov pod¾a § 122 ods. 2 a 3 sa
uvedie v potvrdení o schválení prospektu spolu s odôvodnením.
§ 125f
(1) Pri uskutoèòovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri iadosti o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu len na území Slovenskej republiky
sa prospekt vypracuje v slovenskom jazyku.
(2) Pri uskutoèòovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri iadosti o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu len v inom èlenskom táte sa musí
prospekt vypracova v jazyku uznanom prísluným orgánom doh¾adu tohto èlenského tátu alebo v jazyku
bene pouívanom v oblasti medzinárodných financií,
a to pod¾a vo¾by emitenta, vyhlasovate¾a alebo osoby
iadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom
trhu. Emitent, vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných
papierov alebo osoba iadajúca o prijatie je povinná
preloi súhrn do úradného jazyka alebo do úradných
jazykov èlenského tátu, ak o to poiadal prísluný orgán hostite¾ského èlenského tátu emitenta.
(3) Na úèely schva¾ovania prospektu pod¾a odseku 2
môe emitent, vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných
papierov alebo osoba iadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu predloi prospekt v slovenskom jazyku alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti
medzinárodných financií.
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(4) Pri uskutoèòovaní verejnej ponuky cenných papierov alebo pri iadosti o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu v Slovenskej republike a súèasne aj
v inom èlenskom táte prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku a aj v jazyku uznanom príslunými orgánmi doh¾adu kadého hostite¾ského èlenského tátu
emitenta alebo v jazyku bene pouívanom v oblasti
medzinárodných financií. Emitent, vyhlasovate¾ verejnej ponuky cenných papierov alebo osoba iadajúca
o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu je povinná preloi súhrn pod¾a § 121 do úradného jazyka
alebo do úradných jazykov èlenského tátu, ak o to poiadal prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta. Úrad môe od emitenta z iného èlenského tátu, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných
papierov z iného èlenského tátu alebo osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu
z iného èlenského tátu vyadova preklad súhrnu
pod¾a § 121 do slovenského jazyka, ak sa uskutoèòuje
verejná ponuka cenných papierov alebo iada o prijatie
na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike a aj v inom èlenskom táte.
(5) Pri iadosti o prijatie nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR na obchodovanie na regulovanom trhu, v jednom èlenskom táte alebo vo
viacerých èlenských tátoch, prospekt sa vypracuje
v slovenskom jazyku a v jazyku uznanom príslunými
orgánmi doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta alebo len v jazyku bene pouívanom v oblasti
medzinárodných financií pod¾a vo¾by emitenta, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov alebo osoby
iadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom
trhu. Súhrn musí by preloený do slovenského jazyka.
§ 125g
Emitenti so sídlom v neèlenských tátoch
(1) Úrad môe schváli prospekt pre verejnú ponuku
cenných papierov alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu pre emitenta, ktorý má sídlo v táte,
ktorý nie je èlenským tátom a ktorý bol vypracovaný
v súlade s právnymi predpismi tohto tátu, ak
a) prospekt bol vypracovaný v súlade s medzinárodnými pravidlami vydanými medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere vrátane pravidiel
týkajúcich sa poskytovania údajov verejnosti a ak
b) poiadavky na údaje vrátane údajov finanèného
charakteru sú rovnocenné s poiadavkami pod¾a
tohto zákona.
(2) Na verejnú ponuku cenných papierov alebo na
prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi vydaných emitentom so sídlom v neèlenskom táte, ktorá sa uskutoèòuje v inom èlenskom táte ako domovskom èlenskom táte emitenta, vzahuje
sa § 125d a 125f.
§ 125h
(1) Ustanovenia § 120 a 125f sa nevzahujú, ak tento
zákon neustanovuje inak, na
a) podielové listy otvorených podielových fondov a cen-
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)
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né papiere zahranièných otvorených subjektov kolektívneho investovania,
nekapitálové cenné papiere vydávané èlenským tátom alebo jedným z regionálnych alebo miestnych
orgánov èlenského tátu, subjektmi medzinárodného práva verejného, ktorých èlenom je jeden alebo
viac èlenských tátov, Európskou centrálnou bankou alebo centrálnymi bankami èlenských tátov,
podiely na základnom imaní centrálnych bánk èlenských tátov,
cenné papiere, za ktoré neobmedzene a neodvolate¾ne ruèí èlenský tát alebo regionálny, alebo miestny
orgán èlenského tátu,
cenné papiere vydávané nadáciami, neinvestiènými
fondmi alebo neziskovými organizáciami v súlade
s právnym predpisom èlenského tátu na úèely získavania prostriedkov potrebných na dosiahnutie ich
neziskových cie¾ov,
nekapitálové cenné papiere vydávané priebene alebo opakovane bankami alebo zahraniènými bankami, ak tieto cenné papiere
1. nepredstavujú podriadené dlhy alebo nie sú vymenite¾né,
2. neoprávòujú na upísanie alebo získanie iného
druhu cenných papierov a nie sú spojené s derivátovým nástrojom,
3. predstavujú právo na vyplatenie vkladu prijatého
bankou alebo poboèkou zahraniènej banky,
4. sú chránené pod¾a osobitného zákona,72)
nezastupite¾né majetkové podiely, ktorých hlavným
úèelom je zabezpeèi drite¾ovi právo uíva byt alebo inú nehnute¾nos alebo jej èas, prièom tieto podiely nemôe ïalej preda bez toho, aby sa drite¾
tohto práva vzdal,
nekapitálové cenné papiere vydávané priebene
alebo opakovane bankami alebo zahraniènými bankami, ak je celková hodnota ponuky niia ako
50 000 000 EUR, prièom limit sa vypoèíta za obdobie
12 mesiacov, ak tieto cenné papiere
1. nepredstavujú podriadené dlhy alebo nie sú vymenite¾né,
2. neoprávòujú na upísanie alebo získanie iných
druhov cenných papierov a nie sú spojené s derivátovým nástrojom,
cenné papiere, ktoré sú predmetom verejnej ponuky
cenných papierov, ktorej celková hodnota je niia
ako 2 500 000 EUR za obdobie 12 mesiacov,
cenné papiere, ktoré nie sú prevodite¾nými cennými
papiermi pod¾a osobitného zákona,103b)
cenné papiere, ktoré sú nástrojmi peòaného trhu
(§ 8).

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté právo emitenta, vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov
alebo osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu vypracova prospekt pre cenné papiere pod¾a odseku 1 písm. b), d), h) a i) pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.
(3) Na cenné papiere pod¾a odseku 1 písm. i), pri ktorých celková hodnota verejnej ponuky cenných papierov je vyia ako 100 000 EUR a zároveò niia ako
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2 500 000 EUR za obdobie 12 mesiacov, vzahujú sa
ustanovenia § 120 a 125c.
(4) Úrad je oprávnený povoli zúenie prospektu cenného papiera pod¾a odseku 3 o údaje, ktoré majú vzh¾adom na rozsah verejnej ponuky cenných papierov a povahu cenných papierov a ich emitenta len nepatrný
význam pre správne hodnotenie aktív a pasív, finanènej situácie, ziskov a strát a vyhliadok emitenta, alebo
nie je ich uvedenie v prospekte podstatné, najmä vzh¾adom na obmedzenie verejnej ponuky cenných papierov
na územie Slovenskej republiky, a ak neuvedenie týchto údajov nebude zavádza investorov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 103b znie:

103b) § 5 písm. e) zákona è. 594/2003 Z. z..

19. V § 128 ods. 1 písm. c) sa slová § 123 ods. 1
písm. c) nahrádzajú slovami § 77 ods. 2 písm. b).
20. V § 129 odsek 2 znie:
(2) Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument pod¾a
odseku 1 musia by pred zverejnením doruèené úradu
a mono ich zverejni, len ak ich zverejnenie úrad do 15
dní odo dòa ich doruèenia nezakázal. Úrad zverejnenie
oznámenia, inzerátu, plagátu a ïalieho dokumentu
pod¾a odseku 1 zakáe, ak nespåòajú podmienku uvedenú v odseku 1 alebo ak obsahujú údaje, ktoré sú
v rozpore s obsahom prospektu, alebo údaje, prípadne
súbor údajov z prospektu, ktoré by pri nedostatku
iných údajov z prospektu mohli by zavádzajúce..
21. V § 130 ods. 8 sa slová § 122 ods. 9 nahrádzajú
slovami § 125a ods. 2.
22. V § 130 ods. 3, 4, 6, 8, 9 a 10 sa slová cenného
papiera vydaného na základe verejnej ponuky nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1.
23. V § 130 ods. 11 sa slová § 121 ods. 2 písm. b) a c)
nahrádzajú slovami § 125h ods.1 písm. b) a c).
24. V § 135 ods. 1 prvej vete sa za slová vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov vkladá èiarka
a slová osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu a na konci sa pripájajú tieto slová:
a s èinnosou vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných
papierov a osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie
na regulovanom trhu..
25. Za § 135a sa vkladá § 135b, ktorý znie:
§ 135b
(1) Úrad je povinný spolupracova s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov a vymieòa si s nimi
na úèely výkonu doh¾adu nad uskutoèòovaním verejnej ponuky cenných papierov informácie týkajúce sa
regulovaných trhov, druhov cenných papierov obchodovaných na trhoch èlenských tátov, najmä ak emitent podlieha doh¾adu viacerých orgánov doh¾adu èlenských tátov alebo ak schválenie prospektu bolo
zverené pod¾a § 125 ods. 8. Úrad je povinný spolupracova s príslunými orgánmi doh¾adu èlenských tátov
pri iadostiach o pozastavenie alebo zakázanie obchodovania s cennými papiermi prijatými na obchodovanie
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na regulovanom trhu súèasne v Slovenskej republike
a v iných èlenských tátoch.

§ 173d

(2) Ak úrad zistí, e osoba zodpovedná za uskutoènenie verejnej ponuky cenných papierov poruila veobecne záväzné právne predpisy alebo nedodrala povinnosti, ktoré jej vyplývajú z prijatia na obchodovanie
na regulovanom trhu, tieto zistenia ohlási príslunému
orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu emitenta.

Emitenti, ktorí majú sídlo v neèlenskom táte a ktorých cenné papiere u boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, môu oznámi úradu vo¾bu Slovenskej republiky ako domovského èlenského tátu pod¾a
§ 125d ods. 5 písm. c) do 31. decembra 2005.

(3) Ak osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných
papierov napriek opatreniam prijatým prísluným orgánom doh¾adu domovského èlenského tátu emitenta
naïalej poruuje veobecne záväzné právne predpisy
alebo iné podmienky èinnosti alebo ak sa tieto opatrenia preukáu ako nedostatoèné, úrad môe po informovaní prísluného orgánu doh¾adu domovského èlenského tátu emitenta prija vetky potrebné opatrenia
na ochranu investorov. Úrad je povinný bez zbytoèného
odkladu po prijatí týchto opatrení informova komisiu.
(4) Ak prísluný orgán doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta oznámi úradu, e osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných papierov na území
hostite¾ského èlenského tátu emitenta poruuje právne predpisy alebo podmienky èinnosti, úrad prijme
potrebné opatrenia na ukonèenie protiprávneho stavu.
Prijaté opatrenia úrad bez zbytoèného odkladu oznámi
príslunému orgánu doh¾adu hostite¾ského èlenského
tátu emitenta.
(5) Ak osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných
papierov pri èinnosti na území hostite¾ského èlenského
tátu emitenta poruí právne predpisy tohto èlenského
tátu alebo podmienky èinnosti, je povinná vykona
alebo strpie aj opatrenia prijaté prísluným orgánom
doh¾adu hostite¾ského èlenského tátu emitenta v súlade s právnymi predpismi tohto èlenského tátu..
26. V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slová vyhlasovate¾a verejnej ponuky cenných papierov vkladá èiarka a slová osoby iadajúcej o prijatie na obchodovanie
na regulovanom trhu.
27. V § 144 ods. 4 písm. a) sa za slová vyhlasovate¾ovi verejnej ponuky cenných papierov vkladá èiarka
a slová osobe iadajúcej o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu.
28. V § 144 ods. 4 písm. b) sa za slová vydávanie cenných papierov vkladajú slová najdlhie na desa pracovných dní.
29. V § 144 ods. 12 tvrtej vete sa za slovo zistí vkladajú slová manipuláciu s trhom pod¾a § 131a alebo.
30. V § 157 ods. 3 sa slová právnická osoba, ktorej
bolo odòaté povolenie na poskytovanie investièných
sluieb, nahrádzajú slovom úrad.
31. V § 173a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Centrálny depozitár je povinný predloi návrh zmeny
prevádzkového poriadku pod¾a odseku 1 na schválenie
úradu do 1. januára 2006. Na záloné práva a zabezpeèovacie prevody vzniknuté pod¾a doterajích predpisov
sa vzahujú doterajie predpisy..
32. Za § 173c sa vkladajú § 173d a 173e, ktoré znejú:

§ 173e
Na prospekty schválené pod¾a doterajích predpisov
a prospekty, ktoré boli predloené na schválenie do
úèinnosti tohto zákona, vzahujú sa doterajie predpisy; to neplatí, ak sa verejná ponuka cenných papierov
uskutoèòuje na území èlenského tátu..
33. V piatom bode prílohy sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: smernice
2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003)..
34. Príloha sa dopåòa bodom 12, ktorý znie:
12. smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu
a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich
prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice
2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345 z 31.12.2003)..
Èl. II
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004
Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z. a zákona è. 747/2004
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
2. V názve tvrtej èasti sa vypúajú slová  a kótovací
prospekt.
3. V § 25 ods. 4 prvá veta znie: Na prijatie tátnych
cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných papierov vydaných èlenským tátom a jeho orgánmi alebo orgánmi
územnej samosprávy na trh burzy sa nevzahujú ustanovenia § 26 ods. 4, § 27 ods. 1, § 29 ods. 1 písm. b), d),
f) a i), § 29 ods. 4 a 5, § 30 a 31, § 37 ods.1 a 4, 6, 7, 9
a 14..
4. V § 26 ods. 2 písm. e) sa slová kótovací prospekt
nahrádzajú slovami prospekt cenného papiera (ïalej
len prospekt).
5. V § 26 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a rozhodnutie o jeho schválení pod¾a osobitného
zákona.42).
Poznámka pod èiarou k odkazu 42 znie:

42) § 125 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 336/2005
Z. z..

6. V § 26 ods. 3 písm. d) sa vypúajú slová cenného
papiera vrátane odkazu 41 a poznámky pod èiarou
k odkazu 41.
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7. V § 26 ods. 4 sa vypúa prvá veta vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 43.
8. V § 26 ods. 5 sa vypúa posledná veta.
9. V § 26 sa vypúajú odseky 8 a 9.
Doterajie odseky 10 a 13 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
10. V § 27 odseky 1 a 2 znejú:
(1) S cenným papierom mono zaèa obchodova na
trhu burzy najskôr v deò nasledujúci po dni zverejnenia prospektu.
(2) Ustanovenie § 26 ods. 2 písm. e), § 26 ods. 3
písm. d), odseku 1 a povinnos zverejni prospekt sa
nevzahuje na
a) akcie predstavujúce menej ako 10 percent poètu akcií rovnakého druhu u prijatých na obchodovanie
na tej istej burze za obdobie 12 mesiacov,
b) akcie vydané ako náhrada za u vydané akcie rovnakého druhu, ak emisia takýchto nových akcií nie je
spojená so zvýením základného imania emitenta,
ak sú akcie, ktoré sa nahrádzajú, sú u prijaté na
obchodovanie na tej istej burze,
c) cenné papiere ponúkané pri ponuke na prevzatie výmenou za iné cenné papiere, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré úrad povauje
za rovnocenné s údajmi v prospekte,
d) cenné papiere ponúkané v súvislosti so zlúèením
alebo splynutím, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré úrad povauje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
e) akcie ponúkané bezplatne doterajím akcionárom,
alebo akcie pridelené ako forma výplaty dividend, ak
sú tieto akcie toho istého druhu ako akcie, ku ktorým sa tieto dividendy vyplácali, ak sú uvedené akcie rovnakého druhu ako akcie u prijaté na obchodovanie na tej istej burze a ak bol sprístupnený
dokument obsahujúci informácie o poète, druhu akcií, dôvodoch a podrobnostiach ponuky,
f) cenné papiere ponúkané doterajím alebo bývalým
èlenom tatutárnych, dozorných alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávate¾om
alebo pridrueným podnikom, ak sú uvedené cenné
papiere rovnakého druhu ako cenné papiere u prijaté na obchodovanie na tej istej burze, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o poète,
druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky verejnej ponuky cenných papierov,
g) akcie nadobudnuté výmenou za iné cenné papiere
alebo z uplatnenia práv spojených s týmito cennými
papiermi, ak sú tieto akcie rovnakého druhu ako akcie, ktoré sú u prijaté na obchodovanie na tej istej
burze,
h) cenné papiere u prijaté na obchodovanie na inom
regulovanom trhu za týchto podmienok:
1. tieto cenné papiere alebo cenné papiere rovnakého druhu boli prijaté na obchodovanie na tomto
inom regulovanom trhu pred viac ako 18 mesiacmi,
2. pri cenných papieroch po prvýkrát prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu po 31. decembri 2003 bolo prijatie na obchodovanie na
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tomto inom regulovanom trhu spojené so schválením prospektu zverejneného pod¾a osobitného
zákona,3)
3. pri cenných papieroch po prvýkrát prijatých na
trh kótovaných cenných papierov po 30. júni
1983 boli prospekty schválené v súlade s poiadavkami tohto alebo osobitného zákona3) alebo
právnych predpisov èlenského tátu upravujúceho zostavovanie prospektov a prijímanie cenných
papierov na regulovaný trh s výnimkou cenných
papierov pod¾a druhého bodu,
4. tieto cenné papiere naïalej spåòajú podmienky na
obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu,
5. osoba iadajúca o prijatie cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu zverejní súhrn
prospektu v slovenskom jazyku spôsobom pod¾a
osobitného zákona3) v èlenskom táte regulovaného trhu, v ktorom sa iada o prijatie na obchodovanie, obsah súhrnu musí by v súlade s osobitným zákonom3) a musí by v òom uvedené, kde
mono najnoví prospekt získa a kde sú dostupné informácie, ktoré je emitent povinný zverejòova,
i) cenné papiere, na ktoré sa nevzahujú ustanovenia
o verejnej ponuke pod¾a osobitného zákona,46a) okrem cenných papierov, pri ktorých bolo vyuité
oprávnenie na dobrovo¾né zostavenie prospektu
pod¾a osobitného zákona.46b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

46a) § 125h ods. 1 písm. a) a h), j) a k) zákona è. 566/2001 Z. z.
v znení zákona è. 336/2005 Z. z.
46b
) § 125h ods. 2 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 336/2005 Z. z..

11. V § 27 sa vypúajú odseky 3 a 6.
12. § 28 sa vypúa.
13. V § 29 ods.1 písm. g) sa vypúajú slová cenného
papiera42) alebo kótovací prospekt.
14. V § 29 sa vypúajú odseky 2 a 4 a 7 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 49 a 50.
Doterajie odseky 5, 6, 8, 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2, 3, 4, 5 a 6.
15. V § 29 ods. 2 sa vypúajú slová kótovací prospekt tohto cenného papiera alebo.
16. V § 29 ods. 5 sa vypúa slovo kótovací.
17. V § 29 ods. 4 sa slová spôsobom pod¾a § 27
ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a osobitného zákona.51a)
Poznámka pod èiarou k odkazu 51a znie:

51a) § 125a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 336/2005
Z. z..

18. § 34 a 36 sa vypúajú.
19. V § 37 ods. 11 sa slová spôsobom uvedeným
v § 27 ods. 2 nahrádzajú slovami pod¾a osobitného zákona.51a)
20. § 37 sa dopåòa odsekmi 14 a 16, ktoré znejú:
(14) Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný najmenej raz roène vypracova dokument, ktorý obsahuje alebo odkazuje na vetky infor-
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mácie, ktoré zverejnili alebo verejne sprístupnili poèas
predchádzajúcich 12 mesiacov v Slovenskej republike,
inom èlenskom táte alebo v táte, ktorý nie je èlenským tátom v súlade s ich povinnosami pod¾a tohto
alebo osobitného zákona a pod¾a právnych predpisov
týchto èlenských tátov a neèlenských tátov týkajúcich sa regulácie cenných papierov, emitentov cenných
papierov a trhov s cennými papiermi, Obchodného zákonníka a právnych predpisov týchto tátov vzahujúcich sa na obchodné spoloènosti, prijímanie cenných
papierov na regulované trhy a osobitného predpisu
upravujúceho pouívanie medzinárodných úètovných
tandardov.55a)
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§ 37. Ak emitent poiadavke úradu na zverejnenie informácie nevyhovie, túto informáciu je oprávnený
zverejni úrad..
29. Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý znie:
§ 68b
Na kótovacie prospekty schválené pod¾a doterajích
predpisov a prospekty, ktoré boli predloené na schválenie do úèinnosti tohto zákona, vzahujú sa doterajie
predpisy; to neplatí, ak sa iada o prijatie na regulovaný trh na území èlenského tátu..

(15) Dokument pod¾a odseku 14 sa predkladá úradu
a zverejòuje po zverejnení úètovnej závierky emitenta.
Ak dokument odkazuje na informácie, uvedie sa, kde
tieto informácie mono získa.

30. Slová prospekt cenného papiera vo vetkých
tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovom prospekt
v príslunom tvare.

(16) Ustanovenia odsekov 14 a 15 sa nevzahujú na
emitentov nekapitálových cenných papierov, ktorých
menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej
50 000 EUR..

31. V druhom bode prílohy sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: smernice
2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003)..

Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:

55a) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných
úètovných noriem (Ú. v. Európskych spoloèenstiev L 243,
11.09.2002)..

21. V § 38 ods. 1 sa slová spôsobom pod¾a § 27 ods. 2
písm. a) nahrádzajú slovami zverejnením v tlaèi s celotátnou pôsobnosou.
22. V § 38 ods. 4 sa slová spôsobom pod¾a § 27 ods. 2
písm. a) nahrádzajú slovami v tlaèi s celotátnou pôsobnosou.
23. V § 38 sa vypúa odsek 9.
24. V tvrtej èasti sa vypúa druhá hlava vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 59 a 69.
25. V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha doh¾adu aj èinnos osôb
súvisiaca s prijímaním cenných papierov na trh burzy..
26. V § 63 ods. 3 sa èíslovka 30 nahrádza slovami
10 pracovných.
27. § 63 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Úrad je oprávnený poiada burzu o vykonanie
opatrení pod¾a odseku 1. Úrad je oprávnený konzultova pri rozhodovaní o pozastavení obchodovania s cennými papiermi zahranièný regulovaný trh, na ktorom
sú prijaté na obchodovanie prísluné cenné papiere..
28. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
§ 63a
Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je
povinný predloi úradu vetky informácie, ktoré sú
potrebné na ochranu investorov a na zabezpeèenie bezproblémového fungovania verejného trhu s cennými
papiermi a pod¾a poiadaviek úradu tieto informácie
zverejni rovnakým spôsobom ako informácie pod¾a

32. Príloha sa dopåòa bodom 4, ktorý znie:
4. smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu
a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa
zverejòuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení
smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345 z 31.12.
2003)..
Èl. III
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona
è. 355/1997 Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona
è. 103/2000 Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona
è. 566/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 430/2002 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z. a zákona
è. 747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 5 prvej vete sa vypúajú slová a najneskôr dva mesiace od zaèiatku vydávania aj v Obchodnom vestníku a za prvú vetu sa vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Úrad zverejní najneskôr dva mesiace
od zaèiatku vydávania dlhopisov emisné podmienky
dlhopisov v Obchodnom vestníku; náklady spojené so
zverejnením emisných podmienok v Obchodnom vestníku znáa emitent..
2. V § 12 odsek 5 znie:
(5) Dlhopis, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne
inak. Emitent nie je oprávnený uplatòova právo na výmenu za akcie alebo právo na prednostné upísanie
akcií2g) spojené s vlastnými dlhopismi. Práva a záväzky
spojené s dlhopismi, ktoré sú v majetku emitenta, zaniknú v deò splatnosti dlhopisu, ak k ich zániku nedolo skôr na základe rozhodnutia emitenta..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2g znie:

2g) § 160 Obchodného zákonníka..
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Èl. IV
Zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v znení
zákona è. 58/1969 Zb., zákona è. 131/1982 Zb., zákona è. 94/1988 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 87/1990 Zb., zákona è. 105/1990 Zb., zákona
è. 116/1990 Zb., zákona è. 87/1991 Zb., zákona
è. 509/1991 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994
Z. z., zákona è. 153/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona è. 218/2000
Z. z., zákona è. 261/2001 Z. z., zákona è. 281/2001
Z. z., zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 34/2002 Z. z.,
zákona è. 95/2002 Z. z., zákona è. 184/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona è. 504/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 150/2004 Z. z., zákona è. 404/2004 Z. z.,
zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.
a zákona è. 266/2005 Z. z. sa mení takto:
1. V § 151j ods. 1 druhá veta sa za slovo ak vkladajú
slová tento zákon alebo.
2. V § 151l ods. 1 prvá veta sa za slovo ak vkladajú
slová tento zákon alebo.
3. Za § 151md sa vkladá § 151me, ktorý znie:
§ 151me
Osobitné ustanovenia k zálonému právu
k poh¾adávke z úètu alebo z inej formy vkladu
(1) Zmluvné záloné právo k poh¾adávke z úètu, vkladu, ak nejde o cenný papier, alebo z inej formy vkladu
medzi osobami uvedenými v odseku 8 vzniká uzatvorením zmluvy o zriadení záloného práva; písomná forma
zmluvy sa nevyaduje. Takto vzniknuté záloné právo
mono kedyko¾vek poèas jeho trvania zaregistrova
v registri záloných práv.
(2) Ak vznikne na zálohu viac záloných práv, uspokoja sa prednostne záloné práva vznikom najstarie,
ak ïalej tento zákon neustanovuje inak. Ak vznikne na
zálohu viac záloných práv a niektoré z nich nie sú registrované v registri záloných práv, záloné práva registrované v registri záloných práv sa uspokoja prednostne pod¾a poradia ich registrácie pred ostatnými
zálonými právami.
(3) Ak poh¾adávka zabezpeèená záloným právom nie
je riadne a vèas splnená alebo ak nastane iná skutoènos urèená v zmluve o zriadení záloného práva ako
skutoènos rozhodná pre výkon záloného práva, záloný verite¾ môe záloné právo vykona spôsobom
ustanoveným zákonom alebo dohodnutým v zmluve
o zriadení záloného práva. Ustanovenia § 151l ods. 1,
§ 151m ods. 1, 2, 3 posledná veta, ods. 7 a 9 a § 151ma
ods. 1 a 2 sa nepouijú.
(4) Dohodnutým spôsobom výkonu záloného práva
môe by najmä zapoèítanie proti zabezpeèenej poh¾adávke alebo pouitie zálohu na vyrovnanie zabezpeèenej poh¾adávky.
(5) Ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve o zriadení záloného práva, záloný verite¾ je oprávnený
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v medziach zmluvy so zálohom naklada; pritom koná
v mene zálocu a na svoj úèet. Ak záloný verite¾ záloh
previedol, záloné právo voèi nadobúdate¾ovi nepôsobí.
(6) Ak záloný verite¾ so zálohom nakladal pred tým,
ako nastala skutoènos rozhodná pre výkon záloného
práva, je povinný najneskôr v posledný deò splatnosti
zabezpeèenej poh¾adávky obstara v mene zálocu a na
svoj úèet rovnocenný záloh, ktorý vstúpi na miesto pôvodného zálohu, ibae sa so zálocom dohodol inak; na
posúdenie poradia záloného práva vzahujúceho sa
na rovnocenný záloh je rozhodujúci èas vzniku alebo
registrácie záloného práva. Rovnocenný záloh, ktorý
vstúpil na miesto pôvodného zálohu, je predmetom
toho istého záloného práva. Rovnocenným zálohom sa
rozumie, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, poh¾adávka z úètu alebo inej formy vkladu znejúca na tú istú
sumu v tej istej mene voèi tomu istému dlníkovi. Ak
záloný verite¾ so zálohom nakladal tak, e na òom zriadil záloné právo, vstupom rovnocenného zálohu na
miesto pôvodného zálohu pôvodný záloh prechádza zo
zálocu na záloného verite¾a.
(7) Ak sa tak zmluvné strany dohodli v zmluve o zriadení záloného práva, záloný verite¾ môe namiesto
postupu pod¾a odseku 6 rovnocenný záloh zapoèíta
proti zabezpeèenej poh¾adávke alebo rovnocenný záloh
poui na jej vyrovnanie.
(8) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa pouijú, len ak
zmluvu o zriadení záloného práva uzatvorili tieto
osoby:
a) orgány verejnej moci èlenského tátu Európskej
únie alebo iných tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka
iného tátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investièná banka,
medzinárodná rozvojová banka a Banka pre medzinárodné zúètovanie,
c) banka, zahranièná banka, obchodník s cennými papiermi, zahranièný obchodník s cennými papiermi,
poisovòa, zahranièná poisovòa, poisovòa z iného
èlenského tátu, správcovská spoloènos, zahranièná správcovská spoloènos, intitúcia elektronických peòazí, zahranièná intitúcia elektronických
peòazí, subjekt kolektívneho investovania a zahranièný subjekt kolektívneho investovania,
d) iná osoba ako osoba pod¾a písmena c) podliehajúca
obozretnému doh¾adu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania
niektorú z èinností, ktoré môe pod¾a osobitného
predpisu vykonáva banka, ako aj osoba so sídlom
v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti,
e) iná osoba ako osoba pod¾a písmena c) podliehajúca
obozretnému doh¾adu, ktorej hlavným predmetom
podnikania je nadobúdanie podielov na majetku
pod¾a osobitného predpisu, ako aj osoba so sídlom
v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti,
f) centrálny depozitár cenných papierov, prevádzkovate¾ platobného systému, zúètovací agent, clearingový ústav, spoloèný zástupca majite¾ov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so
sídlom v zahranièí s obdobným predmetom èinnosti
vrátane osoby, ktorej predmetom èinnosti je zúèto-
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vanie a vyrovnanie obchodov s investiènými nástrojmi alebo výkon èinností ústrednej protistrany, aj
keï nie je zahranièným centrálnym depozitárom..
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Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 589/2003
Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z. a zákona è. 36/2005
Z. z. sa dopåòa takto:
V § 9 ods. 1 sa za slovo vzahy vkladá èiarka a slová
ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Èl. V
Zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona è. 158/1969 Zb.,
zákona è. 234/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 48/1996

Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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337
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. júla 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok
prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 17 ods. 6 zákona
è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Rozsah technických podmienok
prevádzkovate¾a prenosovej sústavy
(1) Technické podmienky prístupu a pripojenia
k prenosovej sústave urèujú
a) technicko-kontrukèné, prevádzkové a bezpeènostné poiadavky na prístup a pripojenie zariadení na
výrobu elektriny,
b) technicko-kontrukèné, prevádzkové a bezpeènostné poiadavky na prístup a pripojenie odberných zariadení a elektrických prípojok, priamych a spojovacích vedení,
c) podmienky na prevádzkovanie a údrbu elektroenergetických zariadení,
d) miesto pripojenia, miesto merania, spôsob merania
a druh urèeného meradla.
(2) Technické podmienky vzájomnej súèinnosti pre
koordináciu prevádzky prenosovej sústavy s inými sústavami obsahujú
a) súèinnos prevádzky prenosovej sústavy so sústavami na území Európskej únie alebo so sústavami na
území tretích tátov vrátane koordinácie rozvoja
sústav,
b) súèinnos prevádzky prenosovej sústavy s distribuènými sústavami na vymedzenom území1) vrátane koordinácie rozvoja sústav,
c) prevádzkové normy vyplývajúce zo záväzných medzinárodných pravidiel pre prevádzku synchrónne
prepojeného systému.
(3) Technické podmienky na prevádzkovanie priameho vedenia obsahujú
a) technické podmienky merania, miesto merania, spôsob merania a druh urèeného meradla,
b) podrobnosti o technických poiadavkách na údrbu
a prevádzkovanie.
(4) Technické podmienky prevádzkovej bezpeènosti
a spo¾ahlivosti prenosovej sústavy obsahujú
a) podmienky merania v prenosovej sústave, a to
1. podrobnosti o meraní elektriny vo výrobniach,
1
2

elektrických staniciach a transformovniach ve¾mi
vysokého napätia,
2. podrobnosti o meracích súpravách, meracích
schémach, vzorcoch a odpoètoch a druhoch urèených meradiel,
3. poiadavky na výkon správy, údrbu a opravy meracích zariadení,
b) podmienky poskytovania podporných sluieb, a to
1. technické poiadavky na existujúce, nové a rekontruované zdroje poskytujúce podporné sluby,
2. podmienky overovania funkènosti podporných
sluieb,
3. prípravu prevádzky, upresnenie a vyhodnotenie
poskytovania podporných sluieb,
c) podmienky poskytovania systémových sluieb, a to
1. primárnu reguláciu frekvencie a výkonu,
2. sekundárnu reguláciu frekvencie a výkonu,
3. terciárnu reguláciu napätia a výkonu,
4. zabezpeèenie stability prenosu,
5. obnovu prevádzky po úplnom alebo èiastoènom
rozpade sústavy,
d) podmienky stanovenia parametrov kvality a spo¾ahlivosti dodávok, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných
hodnôt pod¾a technických noriem2) a týkajú sa kritérií
1. frekvencie siete,
2. ve¾kosti napätia,
3. nesymetrie napájacieho napätia,
4. ve¾kosti riadiacich signálov zo siete odberate¾ov,
5. rýchlych zmien napätia,
6. ukazovate¾ov spo¾ahlivosti.
(5) Technické podmienky na preruenie dodávok
elektriny obsahujú
a) postup prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pri
uplatnení preruenia alebo obmedzenia dodávky,
b) spôsoby oznámenia plánovaného preruenia alebo
obmedzenia dodávky.
(6) Technické podmienky na odpojenie z prenosovej
sústavy obsahujú
a) technické poiadavky pri odpojení prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy,
b) postup prevádzkovate¾a prenosovej sústavy pri odpojení elektroenergetického zariadenia z prenosovej
sústavy.
(7) Kritériá technickej bezpeènosti prenosovej sústavy obsahujú

) § 2 písm. a) iesty bod zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
) Napríklad STN EN 50160, STN 33 0120, STN 33 021.

Èiastka 141

Zbierka zákonov è. 337/2005

a) reguláciu frekvencie, napätia, ako aj preaenia zariadení prenosovej sústavy,
b) rieenie poruchových stavov na úèely obnovenia dodávok a výroby elektriny,
c) podmienky chránenia zariadení prenosovej sústavy.
(8) Podmienky na poiadavky na zber a výmenu informácií pre automatizovaný systém dispeèerského
riadenia urèujú podrobnosti, ktoré sa vzahujú na
a) prostriedky a rozsah telekomunikaènej siete,
b) pravidlá súèinnosti prevádzkovate¾a prenosovej
sústavy s ostatnými úèastníkmi trhu s elektrinou,
c) poiadavky na kvalitu,
d) poiadavky na bezpeènos a spo¾ahlivos,
e) riadiaci dispeèerský systém,
f) riadiace a informaèné systémy elektrických staníc
a výrobní,
g) terminály výrobní, hranièných rozvodní a elektrických staníc,
h) napájanie systémov,
i) dia¾kové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát
v reálnom èase,
j) presnos a cyklus merania pre sekundárnu reguláciu èinného výkonu a terciárnu reguláciu napätia.
(9) Podmienky riadenia sústavy obsahujú
a) plánovanie a prípravu prevádzky sústavy (roèná,
mesaèná, týdenná, denná),
b) záväzné podkladové materiály úèastníkov trhu
s elektrinou potrebné na vypracovanie prípravy prevádzky sústavy,
c) záväznú dokumentáciu pre operatívne riadenie,
analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky sústavy,
d) pravidlá dispeèerského riadenia sústavy,
e) plánovanie a realizáciu opráv a údrby sústavy.
§2
Rozsah technických podmienok
prevádzkovate¾a distribuènej sústavy
(1) Technické podmienky prístupu a pripojenia k distribuènej sústave urèujú
a) spôsob pripojenia odberate¾ov pre jednotlivé úrovne
napätia,
b) kompenzáciu vplyvu odberate¾a na kvalitu napätia,
c) technické poiadavky na pripojenie a prevádzkové
podmienky výrobných zdrojov,
d) technické poiadavky na pripojenie lokálnych distribuèných sústav,
e) miesto pripojenia, meracie miesto, spôsob merania
a druh urèeného meradla.
(2) Technické podmienky na prevádzku distribuènej
sústavy sa vzahujú na
a) podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach a urèených meradlách,
b) zabezpeèenie parametrov kvality dodávky, ktoré sa
zvolia v rozsahu medzných hodnôt pod¾a technických noriem,2)
c) podrobnosti o sledovaní parametrov odberného
miesta,
d) výmenu informácií o prevádzke,
e) podmienky riadenia dispeèingu prevádzkovate¾a
prenosovej sústavy a distribuèných sústav.
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(3) Technické podmienky na meranie v distribuènej
sústave urèujú podmienky vzahujúce sa na
a) dispeèerské meranie,
b) podmienky na zriadenie obchodného merania.
(4) Technické podmienky na poskytovanie univerzálnej sluby urèujú spôsob a podmienky, za ktorých
môe by univerzálna sluba
a) poskytovaná,
b) meraná,
c) ukonèená.
(5) Technické podmienky na preruenie dodávky
elektriny obsahujú
a) dôvody na preruenie alebo obmedzenie dodávky
elektriny z technického h¾adiska,
b) postup pri plánovaných rekontrukciách a opravách zariadení distribuènej sústavy,
c) postup pri haváriách a poruchách na zariadeniach
distribuènej sústavy a spôsob odstraòovania ich následkov,
d) spôsob oznamovania preruenia alebo obmedzenia
dodávky elektrickej energie,
e) spôsob pripojenia nových zariadení.
(6) Technické podmienky na odpojenie z distribuènej
sústavy obsahujú
a) dôvody na odpojenie zo sústavy z technického h¾adiska,
b) postup pri nedodriavaní bezpeènostných a prevádzkových predpisov,
c) technický postup pri odpájaní z distribuènej sústavy.
(7) Technické podmienky na stanovenie pravidiel riadenia distribuènej sústavy obsahujú
a) podmienky poskytovania distribuèných a systémových sluieb,
b) spôsob regulácie výkonu a napätia,
c) podmienky stability a obnovy prevádzky distribuènej sústavy po rozpade sústavy,
d) plánovanie a koordináciu prevádzky zdrojov,
e) technické podmienky riadenia v reálnom èase,
f) podmienky riadenia spotreby,
g) plánovanie, prípravu a koordináciu prevádzky distribuènej sústavy,
h) spôsob výmeny informácií o prevádzke.
(8) Technické podmienky na stanovenie poiadaviek
na zber a odovzdávanie informácií pre dispeèerské riadenie sa vzahujú na
a) kategórie údajov,
b) spôsob merania a signalizácie,
c) poiadavky na kvalitu procesných dát a spôsob výmeny informácií,
d) prenos dát,
e) parametre prenosovej sústavy a parametre distribuèných sústav,
f) parametre zdrojov.
(9) Technické podmienky na stanovenie kritérií technickej bezpeènosti distribuènej sústavy sa vzahujú na
a) bezpeènos pri práci na zariadeniach distribuènej
sústavy,
b) bezpeènos pri riadení distribuènej sústavy,
c) bezpeènos pri výstavbe,

Strana 3434

Zbierka zákonov è. 337/2005

d) plán obrany proti íreniu porúch a plán obnovy po
rozpade sústavy,
e) obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situáciách,
f) podmienky prevádzky distribuènej sústavy v stave
núdze,
g) skúky distribuènej sústavy,
h) rozvoj distribuènej sústavy.
§3
Rozsah technických podmienok
prevádzkovate¾a prepravnej siete
a prevádzkovate¾a distribuènej siete
(1) Technické podmienky prístupu do prepravnej siete a distribuènej siete urèujú
a) technické poiadavky prístupu do siete pod¾a typu
úèastníka trhu s plynom,
b) kvalitatívne parametre plynu,
c) technicko-komunikaèné kritériá.
(2) Technické podmienky na pripojenie k prepravnej
sieti a distribuènej sieti urèujú
a) technické podmienky pripojenia plynových zariadení k sieti,
b) stanovenie tlakovej úrovne,
c) spôsob urèenia miesta pripojenia a meracieho miesta prevádzkovate¾om siete,
d) technické poiadavky na meranie,
e) maximálnu hodinovú, dennú a roènú hodnotu odberu plynu v závislosti od kategórie odberate¾a pri distribuènej sieti.
(3) Technické podmienky technickej súèinnosti sietí
obsahujú
a) popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovate¾mi
distribuèných sietí, prevádzkovate¾om prepravnej
siete a prevádzkovate¾mi distribuèných sietí, medzi
prevádzkovate¾om prepravnej siete a prevádzkovate¾om zásobníka a medzi prevádzkovate¾om distribuènej siete a prevádzkovate¾om zásobníka,
b) technické reimy prevádzky plynovodov vrátane
vstupného a výstupného tlaku,
c) technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí.
(4) Technické podmienky na prevádzkovanie prepravnej siete a distribuènej siete obsahujú
a) technické podmienky na meranie plynu vzahujúce
sa na
1. základné pravidlá merania,
2. prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3. princípy postupu pri poruchách a pokodeniach
meracích zariadení,
b) zásady prevádzkovania plynárenských zariadení,
c) popis existujúcich pripojení k sieti,
d) technické a prevádzkové obmedzenia pre siete.
(5) Technické podmienky na prevádzkovanie priameho plynovodu obsahujú
a) spôsob prevádzkovania priameho plynovodu,
b) spôsob pripojenia k priamemu plynovodu,
c) technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy
plynovod.
(6) Technické podmienky na zabezpeèenie prevádz-
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kovej bezpeènosti a spo¾ahlivosti pripojení a prepojení
prepravnej siete a distribuènej siete obsahujú
a) technické podmienky kontroly technického stavu
plynárenských zariadení na miestach pripojenia
a prepojenia,
b) technické podmienky na rekontrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, na miestach odberu alebo dodávky,
c) technické prostriedky na monitorovanie a riadenie
sietí,
d) technické podmienky odorizácie plynu v distribuènej sieti,
e) nevyhnutný objem plynu prevádzkovate¾a prepravnej siete a prevádzkovate¾a distribuènej siete v plynovodoch na zabezpeèenie spo¾ahlivej prevádzky
prepravnej siete a distribuènej siete.
(7) Technické podmienky na preruenie dopravy plynu obsahujú postup pri
a) plánovaných rekontrukciách a opravách plynárenských zariadení,
b) haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraòovaní ich následkov.
(8) Technické podmienky na odpojenie z prepravnej
siete a distribuènej siete obsahujú
a) dôvody na odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpeènostného h¾adiska,
b) technický postup pri odpájaní úèastníka trhu s plynom zo siete.
(9) Technické podmienky na riadenie prepravnej siete a distribuènej siete sa vzahujú na
a) úlohy dispeèerského riadenia,
b) technické nástroje dispeèerského riadenia,
c) princípy spolupráce medzi plynárenskými dispeèingmi,
d) princípy riadenia prepravnej a distribuènej siete poèas havarijných stavov a stavu núdze.
§4
Rozsah technických podmienok
prevádzkovate¾a zásobníka
(1) Technické podmienky prístupu do zásobníka urèujú
a) poadovaný tlak plynu v miestach vstupu do zásobníka,
b) poskytovaný tlak plynu v miestach výstupu zo zásobníka,
c) kvalitatívne parametre plynu,
d) technicko-komunikaèné kritériá.
(2) Technické podmienky na pripojenie k zásobníku
urèujú
a) stanovenie poadovanej tlakovej úrovne pripájaných zariadení,
b) spôsob urèenia miesta pripojenia a merania prevádzkovate¾om zásobníka,
c) technické poiadavky na pripájané plynárenské zariadenia.
(3) Technické podmienky technickej súèinnosti zásobníka a sietí obsahujú
a) popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovate¾om
zásobníka a prevádzkovate¾om prepravnej siete
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a medzi prevádzkovate¾om zásobníka a prevádzkovate¾om distribuènej siete,
b) technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zásobníka a sietí na miestach prepojenia a pripojenia.
(4) Technické podmienky na prevádzkovanie zásobníka obsahujú
a) technické podmienky na meranie plynu vzahujúce
sa na
1. základné pravidlá merania,
2. prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
3. princípy postupu pri poruchách a pokodeniach
meracích zariadení,
b) zásady prevádzkovania a riadenia zásobníka,
c) popis existujúcich pripojení k zásobníku,
d) technické a prevádzkové obmedzenia pre zásobníky.
(5) Technické podmienky na zabezpeèenie prevádzkovej bezpeènosti a spo¾ahlivosti pripojení a prepojení
zásobníka a sietí obsahujú
a) postup pri kontrole technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
b) technické podmienky na rekontrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,
c) technické prostriedky na monitorovanie a riadenie
sietí v miestach pripojenia a prepojenia.
(6) Technické podmienky na preruenie uskladòovania plynu sa vzahujú na
a) princípy postupu pri plánovaní a vykonávaní rekontrukcií a opráv plynárenských zariadení,
b) princípy postupu pri haváriách, poruchách a odstraòovaní ich následkov.
(7) Technické podmienky na odpojenie zo zásobníka
obsahujú
a) dôvody na odpojenie zo zásobníka z technického,
prevádzkového alebo bezpeènostného h¾adiska,
b) technický postup pri odpájaní úèastníka trhu s plynom zo zásobníka.
(8) Technické podmienky na riadenie zásobníka sa
vzahujú na
a) úlohy dispeèerského riadenia,
b) technické nástroje dispeèerského riadenia,

c) princípy spolupráce medzi prevádzkovate¾om zásobníka plynu, prevádzkovate¾om distribuènej siete
a prevádzkovate¾om prepravnej siete,
d) princípy riadenia zásobníka poèas havarijných stavov a stavu núdze.
§5
Spôsob vypracovania a zverejnenia
minimálnych technicko-kontrukèných
a prevádzkových poiadaviek na prístup,
pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete
(1) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka vypracujú technické podmienky pod¾a
§ 1 ods. 1 a 2, § 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 1 a 2 v rozsahu, v akom urèia minimálne technicko-kontrukèné
a prevádzkové poiadavky na pripojenie do inej sústavy, siete a zásobníka a zabezpeèia vzájomnú prevádzkyschopnos týchto sústav, sietí a zásobníka (ïalej len
technické pravidlá) do 1. októbra 2005; zároveò predloia technické pravidlá ministerstvu na úèely informovania Európskej komisie pod¾a § 3 ods. 6 písm. e) zákona è. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov.
(2) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka vypracujú technické podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy, siete a zásobníka s výnimkou technických pravidiel pod¾a
odseku 1 do 1. októbra 2005.
(3) Prevádzkovate¾ prenosovej sústavy, prevádzkovate¾ distribuènej sústavy, prevádzkovate¾ prepravnej
siete, prevádzkovate¾ distribuènej siete a prevádzkovate¾ zásobníka môu prihliada pri vypracovaní technických pravidiel pod¾a odsekov 1 a 2 na normatívne dokumenty vypracované pod¾a technických predpisov.3)
§6
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2005.

v z. Eva imková v. r.
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) Napríklad STN EN 45 020, STN EN 12 007/1-4, STN EN 12 186, STN EN 15 94.
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