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V Y H L Á � K A
Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

z 5. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona è.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona è. 24/2004 Z. z. usta-
novuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Sloven-
skej republiky è. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlá�ky
è. 509/2002 Z. z. a vyhlá�ky è. 128/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 25 ods. 2 posledná veta znie:
�Hranièné koncentrácie látok nesmú prekroèi� hodno-
ty ukazovate¾ov uvedené v osobitnom predpise.23a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:
�23a) Príloha bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra

2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie
odpadu na skládky odpadu pod¾a èlánku 16 a prílohy II
k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).�.

2. V § 32 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
�pod¾a kritérií uvedených v osobitnom predpise.30a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:
�30a)Príloha bod 2.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002,

ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu
na skládky odpadu pod¾a èlánku 16 a prílohy II k smernici
1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).�.

3. V § 32 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: �pod¾a kritérií uvedených v osobitnom predpi-
se,30b)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 30b znie:

�30b) Príloha bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002,
ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu
na skládky odpadu pod¾a èlánku 16 a prílohy II k smernici
1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).�.

4. V § 32 ods. 5 písm. b) znie:
�b) stabilizované nebezpeèné odpady, ktorých hranièné

koncentrácie látok neprekroèia hodnoty ukazovate-
¾ov uvedené v osobitnom predpise,30c)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 30c znie:
�30c) Príloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra

2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie
odpadu na skládky odpadu pod¾a èlánku 16 a prílohy II
k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).�.

5. V § 32 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
�pod¾a kritérií uvedených v osobitnom predpise.31a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:
�31a) Príloha bod 2.4. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002,

ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu
na skládky odpadu pod¾a èlánku 16 a prílohy II k smernici
1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 2003).�.

6. Prílohy è. 13 a 14 sa vypú��ajú.

Doteraj�ie prílohy è. 15 a 16 sa oznaèujú ako prílohy
è. 13 a 14.

7. V § 33 ods. 4 sa slová �v prílohe è. 15� nahrádza-
jú slovami �v prílohe è. 13�.

8. V § 48a sa slová �v prílohe è. 16� nahrádzajú slo-
vami �v prílohe è. 14�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

László Miklós v. r.
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V Y H L Á � K A

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. decembra 2005,

ktorou sa ustanovujú nále�itosti �iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 26 ods. 5 zákona è. 650/2004
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len �zákon�) usta-
novuje:

§ 1

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú podáva fyzická
osoba, obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt

�iadate¾a; pri fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om,
aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikaè-
né èíslo, ak je pridelené,

b) �tátnu príslu�nos� �iadate¾a,
c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, v ktorej chce �iadate¾
nadobudnú� alebo prekroèi� zákonom ustanovený
podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach alebo ktorá sa má sta� jeho dcérskou spo-
loènos�ou,

d) informáciu o tom, èi plánované nadobudnutie alebo
prekroèenie zákonom ustanoveného podielu na zá-
kladnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
bude ma� vplyv na vecné, organizaèné, personálne
predpoklady a obchodno-finanèný plán doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti, a informáciu o tom, èi �ia-
date¾ rokoval so súèasnými akcionármi doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti a èi existuje zhoda o ïal-
�om rozvoji doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,

e) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, vý�ku základného imania
právnickej osoby, v ktorej má �iadate¾ podiel na zá-
kladnom imaní alebo na hlasovacích právach v roz-
sahu najmenej 5 % alebo je èlenom �tatutárneho or-
gánu alebo kontrolného orgánu, alebo je inak
zastúpený, alebo celým svojím majetkom ruèí za jej
záväzky, a vý�ku tohto podielu v percentuálnom vy-
jadrení a doklady preukazujúce tieto skutoènosti,

f) údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoloènos-
ti, ktoré chce �iadate¾ nadobudnú�, a to
1. poèet,
2. menovitú hodnotu,
3. celkovú hodnotu,
4. podiel na základnom imaní v percentuálnom vy-

jadrení,

g) údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodko-
vej spoloènosti, ktoré chce �iadate¾ nadobudnú�,
a to
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach v percentuálnom

vyjadrení,
h) údaje o akciách doplnkovej dôchodkovej spoloènos-

ti, ktorých je �iadate¾ majite¾om v èase podania �ia-
dosti, a to
1. poèet,
2. menovitú hodnotu,
3. podiel na základnom imaní v percentuálnom vy-

jadrení,
i) údaje o hlasovacích právach v doplnkovej dôchodko-

vej spoloènosti, ktoré má �iadate¾ v èase podania �ia-
dosti, a to
1. poèet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach v percentuálnom

vyjadrení,
j) odôvodnenie úèelu nadobudnutia alebo prekroèenia

zákonom ustanoveného podielu na základnom ima-
ní doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo na hla-
sovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoloè-
nosti vrátane vyhlásenia �iadate¾a, �e nadobúda
akcie na vlastný úèet priamo alebo koná v zhode,

k) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

l) vyhlásenie �iadate¾a, �e nie je fyzickou osobou, ktorá
vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhláse-
ný konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol
zamietnutý pre nedostatok majetku alebo poèas pia-
tich rokov po skonèení konkurzu, alebo po opätov-
nom potvrdení núteného vyrovnania, nie v�ak skôr
ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, kto-
ré sa via�u na konkurz pod¾a právoplatného rozvr-
hového uznesenia súdu,

m) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo prekroèenia
zákonom ustanoveného podielu na základnom ima-
ní alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dô-
chodkovej spoloènosti,

n) sumu, za ktorú fyzická osoba nadobudne zákonom
ustanovený podiel na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spo-
loènosti.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) odborný �ivotopis �iadate¾a,
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b) odpis z registra trestov �iadate¾a nie star�í ako tri
mesiace a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie
o bezúhonnosti vydané príslu�ným orgánom �tátu
jeho trvalého pobytu a orgánom �tátu, kde sa obvyk-
le zdr�iava,

c) výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu,
ktorá je podnikate¾om, alebo výpis zo �ivnostenské-
ho registra, alebo doklad osvedèujúci oprávnenie na
podnikanie nie star�ie ako tri mesiace alebo ak ide
o cudzinca, výpis z registra alebo inej obdobnej evi-
dencie, do ktorej je zapísaný a na základe ktorého
podniká, nie star�í ako tri mesiace,

d) doklady preukazujúce preh¾adný a dôveryhodný pô-
vod, dostatoèný objem a vyhovujúcu skladbu fi-
nanèných prostriedkov, ktoré sa pou�ijú na nado-
budnutie akcií, a to preh¾ad o majetkovej a finanènej
situácii �iadate¾a, napríklad daòové priznanie
k dani z príjmov, aktuálne výpisy z úètov, aktuálny
výpis z listu vlastníctva z katastra nehnute¾ností
a aktuálne výpisy z úètu vedeného centrálnym depo-
zitárom cenných papierov.

(3) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú podáva práv-
nická osoba, obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo �iadate-

¾a, ak je pridelené,
b) preh¾adnú �truktúru skupiny osôb s úzkymi väzba-

mi,1) ku ktorej patrí aj právnická osoba,
c) nále�itosti uvedené v odseku 1 písm. c) a� m),
d) sumu, za ktorú právnická osoba nadobudne podiel

na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,

e) vyhlásenie �iadate¾a, �e nie je právnickou osobou,
ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie kon-
kurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
poèas piatich rokov po skonèení konkurzu, alebo po
opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie
v�ak skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej zá-
väzkov, ktoré sa via�u na konkurz pod¾a právoplat-
ného rozvrhového uznesenia súdu.

(4) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 3 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný

príslu�ným orgánom, ktorý preukazuje vznik práv-
nickej osoby, nie star�í ako tri mesiace,

b) výpis z úètu majite¾a zaknihovaného cenného papie-
ra a výpis z registra emitenta,

c) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých
podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach v právnickej osobe, ktorá �iada o udelenie
predchádzajúceho súhlasu, je viac ako 5 %,

d) doklady preukazujúce preh¾adný a dôveryhodný pô-
vod, dostatoèný objem a vyhovujúcu skladbu fi-
nanèných prostriedkov �iadate¾a, ktoré sa pou�ijú
na nadobudnutie akcií, a to najmä úètovné závierky
za posledné tri úètovné obdobia bezprostredne pred-
chádzajúce úètovnému obdobiu, v ktorom sa táto
�iados� podáva, overené audítorom a ak právnická
osoba je súèas�ou konsolidovaného celku, aj konso-

lidované úètovné závierky alebo správy o hospodáre-
ní za posledné tri úètovné obdobia bezprostredne
predchádzajúce úètovnému obdobiu, v ktorom sa
�iados� podáva, overené audítorom; ak právnická
osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred po-
daním tejto �iadosti, prílohou k �iadosti sú tieto
údaje len za obdobie od jej vzniku.

§ 2

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. b) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá chce zní�i� svoje
základné imanie presahujúce základné imanie po-
d¾a § 22 ods. 8 zákona,

b) vý�ku základného imania a zoznam akcionárov do-
plnkovej dôchodkovej spoloènosti vrátane ich po-
dielov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti v percentuálnom vyjadrení ku dòu po-
dania �iadosti o udelenie predchádzajúceho súhla-
su,

c) vý�ku základného imania doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti po jeho zní�ení, spôsob, akým sa má vy-
kona� zní�enie základného imania, odôvodnenie zní-
�enia základného imania, navrhovaný dátum kona-
nia valného zhroma�denia, ktoré rozhodne o zní�ení
základného imania, a zoznam akcionárov vrátane
ich podielov na základnom imaní doplnkovej dô-
chodkovej spoloènosti v percentuálnom vyjadrení po
zní�ení základného imania doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti,

d) vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, �e
v�etky òou uvedené údaje a predlo�ené doklady sú
aktuálne, úplné a pravdivé,

e) predpokladaný dopad zní�enia základného imania
na primeranos� vlastných zdrojov doplnkovej dô-
chodkovej spoloènosti.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra nie star�í ako tri mesia-

ce,
b) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti.

§ 3

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. c) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo �iadate-

¾a, ktorý �iados� podáva,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt

fyzických osôb navrhovaných za èlenov predstaven-
stva doplnkovej dôchodkovej spoloènosti a èlenov
dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,
vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsob-
nosti predstavenstva zodpovedných za riadenie in-
vestícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar
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vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu do-
plnkovej dôchodkovej spoloènosti,

c) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) odborný �ivotopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní

a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za
èlenov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spo-
loènosti a èlenov dozornej rady doplnkovej dôchod-
kovej spoloènosti, vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných
za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadia-
ceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie pro-
kuristu doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,

b) odpis z registra trestov nie star�í ako tri mesiace a ak
ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhon-
nosti vydané príslu�ným orgánom �tátu jeho trvalé-
ho pobytu a orgánom �tátu, kde sa obvykle zdr�iava,

c) písomné vyhlásenia fyzických osôb navrhovaných
za èlenov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti a èlenov dozornej rady doplnkovej dô-
chodkovej spoloènosti, vedúcich zamestnancov
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zod-
povedných za riadenie investícií, vedúceho zamest-
nanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na me-
novanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti, �e spåòajú po�iadavky ustanovené zá-
konom,

d) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-
vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní �iadosti na vo¾bu fyzických osôb navrhovaných za
èlenov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spo-
loènosti a èlenov dozornej rady doplnkovej dôchod-
kovej spoloènosti, vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných
za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadia-
ceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie pro-
kuristu doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.

§ 4

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. d) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) odôvodnenie vrátenia povolenia na vznik a èinnos�
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti (ïalej len �po-
volenie�),

c) navrhovaný dátum zániku povolenia,
d) vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, �e

v�etky òou uvedené údaje a predlo�ené doklady sú
aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra nie star�í ako tri mesia-

ce,
b) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní �iadosti,

c) doklady preukazujúce, �e ku dòu skonèenia èinnos-

ti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti bola
prevedená správa doplnkových dôchodkových fon-
dov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti na inú do-
plnkovú dôchodkovú spoloènos� a doplnková dô-
chodková spoloènos� u� nespravuje �iadny
doplnkový dôchodkový fond,

d) doklady preukazujúce vysporiadanie v�etkých zá-
väzkov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti voèi jej
úèastníkom a poberate¾om dávok.

§ 5

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. e) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, s ktorou sa má zlúèi�
doplnková dôchodková spoloènos�, ktorá túto �ia-
dos� podáva,

b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-
vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá bude zru�ená bez
likvidácie zlúèením,

c) odôvodnenie zlúèenia doplnkových dôchodkových
spoloèností,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k zlúèeniu
doplnkových dôchodkových spoloèností,

e) vyhlásenie �iadate¾ov, �e v�etky nimi uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ných orgánov doplnko-

vých dôchodkových spoloèností, ktoré rozhodli o po-
daní tejto �iadosti,

b) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-
ných postupov, ktoré treba vykona� na zlúèenie do-
plnkových dôchodkových spoloèností, a harmono-
gram prechodu správy doplnkových dôchodkových
fondov spravovaných zanikajúcou doplnkovou dô-
chodkovou spoloènos�ou na nástupnícku doplnko-
vú dôchodkovú spoloènos� a zlúèenia výplatných
doplnkových dôchodkových fondov,

c) zmluva o zlúèení,
d) návrh stanov zlúèenej doplnkovej dôchodkovej spo-

loènosti,
e) vplyv na vecné, organizaèné, personálne predpokla-

dy a obchodno-finanèný plán doplnkovej dôchodko-
vej spoloènosti.

§ 6

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. f) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo �iadate-

¾a,
b) názvy doplnkových dôchodkových fondov, pri kto-

rých má dôjs� k prechodu správy doplnkových dô-
chodkových fondov,

c) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-
vej dôchodkovej spoloènosti, na ktorú má prejs�
správa doplnkových dôchodkových fondov,

d) doklady preukazujúce, �e doplnková dôchodková
spoloènos�, na ktorú má prejs� správa doplnkových
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dôchodkových fondov, spåòa vecné, personálne a or-
ganizaèné predpoklady,

e) navrhovaný dátum prechodu správy doplnkových
dôchodkových fondov a dôvod prechodu,

f) súhlasné stanovisko depozitára doplnkovej dôchod-
kovej spoloènosti, na ktorú má prejs� správa dopln-
kových dôchodkových fondov, k prechodu správy
doplnkových dôchodkových fondov,

g) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) výpis z obchodného registra doplnkovej dôchodkovej

spoloènosti, na ktorú má prejs� správa doplnkových
dôchodkových fondov, nie star�í ako tri mesiace,

b) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-
vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti, a zápisnica z rokovania príslu�ného
orgánu doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, na kto-
rú má prejs� správa doplnkových dôchodkových fon-
dov,

c) harmonogram prechodu správy doplnkových dô-
chodkových fondov.

§ 7

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. g) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) stanovisko vedúceho zamestnanca doplnkovej dô-
chodkovej spoloènosti riadiaceho útvar vnútornej
kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári do-
plnkovej dôchodkovej spoloènosti,

c) text navrhovaných zmien stanov,
d) úplné znenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoloè-

nosti po zapracovaní navrhovaných zmien.

§ 8

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. h) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorého
�tatút sa má zmeni�,

c) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) text navrhovaných zmien �tatútu doplnkového dô-
chodkového fondu,

c) úplné znenie �tatútu doplnkového dôchodkového
fondu po zapracovaní navrhovaných zmien.

§ 9

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. i) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) text navrhovaných zmien dávkového plánu,
c) úplné znenie dávkového plánu doplnkového dô-

chodkového fondu po zapracovaní navrhovaných
zmien.

§ 10

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. j) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá �iados� podáva,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt

a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je podni-
kate¾om a ktorej má by� zverený výkon èinností po-
d¾a § 37 zákona, alebo obchodné meno, sídlo a iden-
tifikaèné èíslo, ak je pridelené, právnickej osoby,
ktorej má by� zverený výkon èinností pod¾a § 37 zá-
kona,

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
vedúcich zamestnancov právnickej osoby, ktorí
budú zabezpeèova� výkon èinností pod¾a § 37 záko-
na,

d) dátum, ku ktorému sa navrhuje zverenie výkonu
èinností pod¾a § 37 zákona,

e) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) návrh zmluvy o zverení èinností pod¾a § 37 zákona,

ktorej obsahom je aj záväzok fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorej sa navrhuje zveri� výkon
èinnosti pod¾a § 37 zákona, dodr�iava� �tatút dopln-
kového dôchodkového fondu a dávkový plán,

b) doklad o dosiahnutom vzdelaní, odbornej praxi a od-
borný �ivotopis fyzických osôb pod¾a odseku 1
písm. b) a c),

c) odpis z registra trestov fyzických osôb pod¾a odse-
ku 1 písm. b) a c) nie star�í ako tri mesiace a ak ide
o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti
vydané príslu�ným orgánom �tátu jeho trvalého po-
bytu a orgánom �tátu, kde sa obvykle zdr�iava,

d) èestné vyhlásenie osôb pod¾a odseku 1 písm. b) a c)
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o tom, �e sú dôveryhodnou osobou pod¾a § 23
ods. 11 zákona,

e) stanovisko depozitára k navrhovanému zvereniu vý-
konu èinnosti pod¾a § 37 zákona,

f) doklady preukazujúce, �e fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, ktorej má by� zverený výkon èinností
pod¾a § 37 zákona, má vecné, personálne a organi-
zaèné predpoklady na výkon zverenej èinnosti,

g) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-
vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

h) výpis z obchodného registra nie star�í ako tri mesia-
ce, v prípade zahraniènej osoby výpis z obchodného
registra alebo z inej obdobnej evidencie, ak sa pod¾a
práva �tátu, ktorým sa táto zahranièná osoba spra-
vuje, taký zápis vy�aduje, nie star�í ako tri mesiace.

§ 11

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. k) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá �iados� podáva,
b) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doteraj-

�ieho depozitára a nového depozitára,
c) predbe�ný súhlas nového depozitára s výkonom èin-

nosti depozitára,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt

vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí
budú zabezpeèova� výkon èinnosti depozitára,

e) navrhovaný dátum zmeny depozitára,
f) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje

a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 je návrh zmluvy
o výkone èinností depozitára, ktorú uzatvorí doplnková
dôchodková spoloènos� s novým depozitárom.

§ 12

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. l) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) názov doplnkového dôchodkového fondu, ktorý sa
má vytvori�,

c) odôvodnenie vytvorenia nového doplnkového dô-
chodkového fondu,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k vytvore-
niu nového doplnkového dôchodkového fondu,

e) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) návrh informaèného prospektu nového doplnkové-
ho dôchodkového fondu,

c) návrh �tatútu nového doplnkového dôchodkového
fondu,

d) predbe�ný súhlas depozitára s výkonom èinnosti de-
pozitára pre nový doplnkový dôchodkový fond.

§ 13

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. m) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) názvy príspevkových doplnkových dôchodkových
fondov, ktoré sa majú zlúèi�, a názov doplnkového
dôchodkového fondu, do ktorého sa príspevkové do-
plnkové dôchodkové fondy majú zlúèi�,

c) odôvodnenie zlúèenia príspevkových doplnkových
dôchodkových fondov,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k zlúèeniu
príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

e) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-
ných postupov, ktoré treba vykona� na zlúèenie prí-
spevkových doplnkových dôchodkových fondov.

§ 14

(1) �iados� o udelenie predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. n) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorá túto �iados� po-
dáva,

b) názov príspevkového doplnkového dôchodkového
fondu, ktorý sa má zru�i�,

c) odôvodnenie zru�enia príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjs� k zru�eniu
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,

e) vyhlásenie �iadate¾a, �e v�etky ním uvedené údaje
a predlo�ené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou �iadosti pod¾a odseku 1 sú tieto doklady:
a) zápisnica z rokovania príslu�ného orgánu doplnko-

vej dôchodkovej spoloènosti, ktorý rozhodol o poda-
ní tejto �iadosti,

b) harmonogram organizaèných, právnych a finanè-
ných postupov vrátane spôsobu vysporiadania ná-
rokov úèastníkov, ktoré treba vykona� na zru�enie
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,

c) preh¾ad o stave majetku v zru�ovanom príspevko-
vom doplnkovom dôchodkovom fonde.

§ 15

Doklady uvedené v § 1 a� 14 sa predkladajú v originá-
li a ak nemo�no predlo�i� ich originály, predkladajú sa
ich úradne osvedèené kópie. Ak je �iados� o udelenie
predchádzajúceho súhlasu vrátane príloh vyhotovená
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v cudzom jazyku, jej prílohou je aj úradne osvedèený
preklad tejto �iadosti vrátane príloh do slovenského ja-
zyka.

§ 16

Ak �iadate¾ doklady uvedené v § 1 a� 14 predlo�il pred
podaním �iadosti o udelenie predchádzajúceho súhla-
su, mô�e ich nahradi� písomným vyhlásením o tom, �e

tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvede-
ním úradne osvedèených podpisov osôb oprávnených
kona� za �iadate¾a a predlo�ením zoznamu u� predlo�e-
ných dokladov s dátumom ich predlo�enia.

§ 17

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 31. decembra
2005.

Iveta Radièová v. r.
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601

V Y H L Á � K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005,

ktorou sa mení vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 276/2005 Z. z.
o podrobnostiach vyhotovenia tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych

pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlaèív a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 40 ods. 19 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravot-
níckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb.
o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení
neskor�ích predpisov a o zmene a doplnení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o re-
klame v znení neskor�ích predpisov ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky è. 276/2005 Z. z. o podrobnostiach vyhotove-

nia tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravot-
níckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch
týchto tlaèív a o ich predajných miestach sa mení
takto:

V § 5 sa slová �31. decembra 2005� nahrádzajú slova-
mi �30. júna 2006�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 30. decembra
2005.

Rudolf Zajac v. r.
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602

O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005,

ktorým sa ustanovuje vý�ka dôchodkovej hodnoty na rok 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 64 ods. 7 zákona è. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 721/2004
Z. z. ustanovuje:

§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2006 je 214,68 Sk.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Iveta Radièová v. r.
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603

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pra-
vidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 13. októbra 2005 è. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraniè-
ných vecí Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpoètovej kapitoly Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky na úèely vypracovania nezávislých odborných analýz k¾úèových otázok medzinárodných vz�a-
hov a zahraniènej politiky Slovenskej republiky, vydávania odborných publikácií v oblasti medzinárodných vz�ahov
a zahraniènej politiky Slovenskej republiky, organizácie odborných a verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou me-
dzinárodných vz�ahov a zahraniènej politiky Slovenskej republiky a úhrady úèastníckych poplatkov na odborných
a vedeckých konferenciách a �tudijných pobytoch s tematikou medzinárodných vz�ahov a zahraniènej politiky.

Týmto výnosom sa zru�uje výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky z 10. decembra 2004
è. 137.728/2004-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
(oznámenie è. 724/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky.

Do výnosu mo�no nazrie� na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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