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Z Á K O N

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 154/1999  Z. z.,
zákona è. 397/2001  Z. z., zákona è. 492/2001 Z. z., zá-
kona è. 340/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., záko-
na è. 554/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z. a zákona è. 468/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 6 ods. 2 posledná veta znie: �Vý�ku roèného
príspevku na roky, poèas ktorých fond
a) spláca úver poskytnutý na zabezpeèenie výplaty ná-

hrad za nedostupné vklady, fond urèuje najmenej vo
vý�ke 0,35 % a s predchádzajúcim písomným súhla-
som Národnej banky Slovenska najmenej vo vý�ke
0,2 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto
zákonom, a to z hodnoty vkladov pod¾a ich priemer-
ného stavu v banke za predchádzajúci �tvr�rok
predo dòom splatnosti roèného príspevku alebo prí-
slu�nej �tvr�roènej splátky z roèného príspevku,

b) nespláca úver poskytnutý na zabezpeèenie výplaty
náhrad za nedostupné vklady a ani nemá vlastné fi-
nanèné zdroje na zabezpeèenie výplaty náhrad naj-
menej vo vý�ke 1,5 % z celkovej hodnoty v�etkých
vkladov chránených týmto zákonom, fond urèuje
najmenej vo vý�ke 0,2 % z hodnoty vkladov v banke
chránených týmto zákonom, a to z hodnoty vkladov
pod¾a ich priemerného stavu v banke za predchá-
dzajúci �tvr�rok predo dòom splatnosti roèného prí-
spevku alebo príslu�nej �tvr�roènej splátky z roèné-
ho príspevku.�.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 5m sa citácia

�§ 19 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve� nahrádza
citáciou �§ 3 a 19 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníc-
tve v znení neskor�ích predpisov�.

3. V § 26 ods. 4 prvej vete sa slovo �uplynutí� nahrá-
dza slovom �skonèení� a na konci vety sa bodka nahrá-
dza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �v oznáme-
ní musí by� uvedený aj deò skonèenia príslu�ného
úètovného obdobia.�.

4. Za § 28b sa vkladá § 28ba, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 28ba

Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona

Vý�ku príspevku pod¾a tohto zákona na rok 2006
urèí fond pre v�etky banky, a to najneskôr do 27. de-
cembra 2005.�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 118/1996  Z. z. o ochrane vkladov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
è. 154/1999  Z. z., zákonom è. 397/2001  Z. z., záko-
nom è. 492/2001  Z. z., zákonom è. 340/2003 Z. z., zá-
konom è. 186/2004 Z. z., zákonom è. 554/2004 Z. z.,
zákonom è. 650/2004 Z. z., zákonom è. 747/2004 Z. z.,
zákonom è. 468/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� dòom vyhlásenia.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 è. MF/24569/2005-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 è. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zalo�ené alebo zriadené za úèelom
podnikania v znení neskor�ích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Sloven-
skej republiky z 25. februára 2003 è. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú úètovné výkazy a rozsah údajov
urèených z úètovnej závierky na zverejnenie pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zalo�ené alebo zriadené za
úèelom podnikania v znení neskor�ích predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002
è. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a úètovej osnove pre úètovné jednot-
ky, ktoré nie sú zalo�ené alebo zriadené za úèelom podnikania (oznámenie è. 734/2002 Z. z.) v znení opatrenia
z 11. novembra 2003 è. 20896/2003-92 (oznámenie è. 538/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004
è. MF/10648/2004-74 (oznámenie è. 715/2004 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. februára 2003 è. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú úètovné výkazy a rozsah údajov urèených z úètovnej zá-
vierky na zverejnenie pre úètovné jednotky, ktoré nie sú zalo�ené alebo zriadené za úèelom podnikania (oznámenie
è. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 è. 20896/2003-92 (oznámenie è. 538/2003 Z. z.) a opatrenia
z 8. decembra 2004 è. MF/10648/2004-74 (oznámenie è. 715/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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