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100
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. februára 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra
sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia

Národná banka Slovenska podľa § 68c ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
ustanovuje:
§1
Návrh na zápis do registra
(1) Návrh na zápis do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len
„register“), ak ide o fyzickú osobu, obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá návrh predkladá
(ďalej len „navrhovateľ“),
b) dátum podania návrhu na zápis do registra,
c) titul, meno, priezvisko, rodné číslo fyzickej osoby navrhovanej na zápis do registra,
d) miesto trvalého pobytu a miesto podnikania fyzickej osoby navrhovanej na zápis do registra, ak
je odlišné od miesta trvalého pobytu,
e) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 1.
(2) Návrh na zápis do registra, ak ide o právnickú osobu, obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,
b) dátum podania návrhu na zápis do registra,
c) názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby
navrhovanej na zápis do registra, ak bolo pridelené,
d) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 1.
(3) Vzor návrhu na zápis do registra je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra,
je neobmedzený.
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§2
Návrh na zmenu zápisu v registri
(1) Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, návrh na
zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,
b) dátum podania návrhu na zmenu zápisu v registri,
c) registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
d) titul, meno, priezvisko, rodné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
e) miesto trvalého pobytu a miesto podnikania sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového
sporenia, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu,
f) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 2.
(2) Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba, návrh na
zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,
b) dátum podania návrhu na zmenu zápisu v registri,
c) registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
d) názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa
doplnkového dôchodkového sporenia, ak bolo pridelené,
e) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 2.
(3) Vzor návrhu na zmenu zápisu sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v
registri je uvedený v prílohe č. 2.
§3
Návrh na zrušenie zápisu v registri
(1) Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, návrh na
zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,
b) dátum podania návrhu na zrušenie zápisu v registri,
c) registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
d) titul, meno, priezvisko, rodné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
e) miesto trvalého pobytu a miesto podnikania sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového
sporenia, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu,
f) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 3.
(2) Ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba, návrh na
zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno a identifikačný kód navrhovateľa,
b) dátum podania návrhu na zrušenie zápisu v registri,
c) registračné číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia,
d) názov alebo obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo sprostredkovateľa
doplnkového dôchodkového sporenia, ak bolo pridelené,
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e) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 3.
(3) Vzor návrhu na zrušenie zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 3.
§4
Štruktúra registračného čísla
Registračné číslo má tvar sedemmiestneho alfanumerického kódu, ktorého prvých šesť znakov
tvorí poradové číslo sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia v registri. Siedmy znak
registračného čísla tvorí veľké písmeno abecedy
a) F, ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia fyzická osoba, alebo
b) P, ak je sprostredkovateľom doplnkového dôchodkového sporenia právnická osoba.
§5
Osvedčenie o zápise do registra
Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 4.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2007.

Ivan Šramko v. r.
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VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZÁPIS DO REGISTRA
A. Fyzická osoba
1. Rodné èíslo sa uvádza v tvare bez lomky (/). Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa dátum narodenia
v tvare ddmmrrrr.
2. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba
nemá akademický titul.
3. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno meno alebo
vetky mená fyzickej osoby.
4. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno
priezvisko alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
5. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak
fyzická osoba nemá vedecký alebo akademický titul.
6. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo
domu.
7. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
8. Obec sa uvádza názvom obce.
9. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
10. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
11. Interný identifikátor je evidenèné èíslo fyzickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak fyzickej
osobe nebol pridelený.
B. Právnická osoba
1.
2.
3.
4.
5.

IÈO je identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktoré sa uvádza v tvare osemmiestneho èíselného kódu bez medzier.
Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo domu.
PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
Obec sa uvádza názvom obce.
tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
6. Interný identifikátor je evidenèné èíslo právnickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak právnickej osobe nebol pridelený.
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VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU V REGISTRI
Uvádzajú sa vetky údaje o sprostredkovate¾ovi doplnkového dôchodkového sporenia, aj tie, pri ktorých nedochádza
k zmene.
A. Fyzická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. Rodné èíslo sa uvádza v tvare bez lomky (/). Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa dátum narodenia
v tvare ddmmrrrr.
3. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba
nemá akademický titul.
4. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno meno alebo
vetky mená fyzickej osoby.
5. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno
priezvisko alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
6. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak
fyzická osoba nemá vedecký alebo akademický titul.
7. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo
domu.
8. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
9. Obec sa uvádza názvom obce.
10. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
11. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
12. Interný identifikátor je evidenèné èíslo fyzickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak fyzickej
osobe nebol pridelený.
B. Právnická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. IÈO je identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktoré sa uvádza v tvare osemmiestneho èíselného kódu bez medzier.
3. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo domu.
4. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
5. Obec sa uvádza názvom obce.
6. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
7. Interný identifikátor je evidenèné èíslo právnickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak právnickej osobe nebol pridelený.
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VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZRUENIE ZÁPISU V REGISTRI
A. Fyzická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. Rodné èíslo sa uvádza v tvare bez lomky (/). Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa dátum narodenia
v tvare ddmmrrrr.
3. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba
nemá akademický titul.
4. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno meno alebo
vetky mená fyzickej osoby.
5. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno
priezvisko alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
6. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak
fyzická osoba nemá vedecký alebo akademický titul.
7. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo
domu.
8. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
9. Obec sa uvádza názvom obce.
10. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
11. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
12. Interný identifikátor je evidenèné èíslo fyzickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak fyzickej
osobe nebol pridelený.
B. Právnická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. IÈO je identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktoré sa uvádza v tvare osemmiestneho èíselného kódu bez medzier.
3. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo domu.
4. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
5. Obec sa uvádza názvom obce.
6. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
7. Interný identifikátor je evidenèné èíslo právnickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak právnickej osobe nebol pridelený.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 100/2007 Z. z.

VZOR

Logotyp

OSVEDÈENIE
O ZÁPISE DO REGISTRA SPROSTREDKOVATE¼OV
DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

........................................................................................................................................................................
.
(obchodné meno a adresa sídla doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ktorá toto osvedèenie vydáva)

týmto osvedèuje, e osoba

...............................................................................................................................................................
.
(titul, meno, priezvisko/názov alebo obchodné meno)

........................................................................................................................................................................
.
(rodné èíslo, trvalý pobyt  ulica, èíslo, PSÈ, obec/IÈO, sídlo  ulica, èíslo, PSÈ, obec)

bola dòa ............ (dátum) zapísaná do registra sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia vedeného
Národnou bankou Slovenska pod registraèným èíslom

......................................
XXXXXXF/P

Toto osvedèenie sa vydáva v jednom origináli a je platné po celý èas zápisu sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia. Zápis vyie uvedenej osoby v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia je moné overi na internetovej stránke Národnej
banky Slovenska (www.nbs.sk).

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex
V ........................ (miesto) dòa ............ (dátum)
dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.
........................................................................
mená, priezviská, funkcie a podpisy
oprávnených èlenov tatutárneho orgánu
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