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270
ZÁKON
z 18. júna 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

bankový pracovný deò, kedy bola suma prevodu pripísaná na úèet vykonávacej intitúcie príjemcu..

Èl. I

10. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) iné osoby, ktoré na základe povolenia Národnej banky Slovenska môu vydáva len platobné prostriedky
elektronických peòazí (§ 21d)..

Zákon è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 604/2003 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z. a zákona
è. 659/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 ods. 2 písm. d), § 4 ods. 8 a § 27 zákona è. 507/2001 Z. z.
o potových slubách v znení neskorích predpisov..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia § 2
písm. l) a písm. o) nahrádza citáciou § 2 písm. l)
a písm. n).
3. V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo
prostredníctvom európskeho platobného systému.
4. V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ak ide o prevodný príkaz na tuzemský prevod,
ktorý vykonávacia intitúcia vykonáva prostredníctvom európskeho platobného systému, sa za bankové
spojenie pod¾a odseku 4 písm. a) povauje aj medzinárodné bankové èíslo úètu, ak sa vykonávacia intitúcia
a klient nedohodnú inak. Takýto prevodný príkaz môe
obsahova ïalie údaje na vykonanie prevodu, a to na
základe rozhodnutia vykonávacej intitúcie príkazcu..
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 6 a 7.
5. V § 4 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odsekov 5 alebo 6.
6. V § 5 ods. 1 tretej vete sa vypúajú slová a sprostredkujúcim intitúciám.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

8. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová § 31 ods. 3 nahrádzajú slovami § 31 ods. 2 a 4.
9. V § 16 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak sa vykonáva cezhranièný prevod prostredníctvom
európskeho platobného systému, vykonávacia intitúcia príkazcu odpíe sumu prevodu v deò splatnosti
pod¾a § 7 ods. 2. Ak sa vykonáva cezhranièný prevod
prostredníctvom európskeho platobného systému, vykonávacia intitúcia príjemcu pripíe sumu prevodu
na úèet príjemcu bez zbytoèného odkladu v ten istý

11. V § 21 ods. 6 druhá veta znie:
Iná osoba ako vydavate¾ pod¾a odseku 2 písm. a), b), d)
a e) nemôe vydáva ani spravova elektronické peniaze
a platobné prostriedky elektronických peòazí..
12. Poznámka pod èiarou k odkazu 27f znie:

27f) § 13 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

13. V poznámke pod èiarou k odkazu 27g sa citácia
§ 3 písm. b) zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou § 3 písm. b) zákona è. 8/2008 Z. z..
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 27h sa citácia
§ 3 písm. a) zákona è. 95/2002 Z. z. nahrádza citáciou § 3 písm. a) zákona è. 8/2008 Z. z..
15. Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý znie:
§ 21d
Podmienky pre vydávanie platobných prostriedkov
elektronických peòazí inými osobami
na základe povolenia Národnej banky Slovenska
(1) Iné osoby ako osoby uvedené v § 21 ods. 2 písm. a)
a d) môu vydáva platobné prostriedky elektronických peòazí len na základe povolenia Národnej banky
Slovenska za podmienky, e suma elektronických peòazí uchovávaných na platobnom prostriedku elektronických peòazí je najviac vo výke 150 eur, prièom hodnota vetkých záväzkov kadého jedného takéhoto
vydavate¾a platobných prostriedkov elektronických peòazí vyplývajúcich z aktuálne nevysporiadaných súm
ním vydaných elektronických peòazí bene neprekraèuje sumu 5 000 000 eur a nikdy neprekroèí sumu
6 000 000 eur.
(2) Vydavatelia pod¾a odseku 1 sú povinní na úèely
riadenia menovej politiky a pre tatistické úèely oznamova Národnej banke Slovenska objem elektronických peòazí uchovávaných na platobných prostriedkoch elektronických peòazí vydaných vydavate¾om
za kadý kalendárny polrok, a to do konca mesiaca nasledujúceho po sledovanom kalendárnom polroku.
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(3) Povolenie pod¾a odseku 1 ude¾uje Národná banka
Slovenska na základe iadosti.

nahrádzajú slovami platobného systému a ani povolením retrukturalizácie,.

(4) Národná banka Slovenska dohliada na dodriavanie podmienok, za ktorých bolo povolenie vydané. Ak
Národná banka Slovenska zistí, e vydavate¾ opakovane závane poruuje podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, môe toto povolenie odobra..

28. V § 35 ods. 3 úvodnej vete sa za slová majetok
úèastníka platobného systému vkladá èiarka a slová
povolením retrukturalizácie a v písmenách a) a b) sa
za slová vyhlásenie konkurzu vo vetkých tvaroch
vkladá èiarka a slová povolenie retrukturalizácie
v príslunom gramatickom tvare.

16. Vo tvrtej èasti sa vypúa oznaèenie Prvá hlava
a nadpis Veobecné ustanovenia.
17. V § 31 ods. 1 písm. a) prvom a druhom bode sa
slová okrem úèastníkov nahrádzajú slovami okrem
osôb.
18. V § 31 ods. 1 písmeno d) znie:
d) vykonáva príkazy úèastníkov platobného systému
a zabezpeèuje ich zúètovanie u zúètovacieho agenta
pod¾a pravidiel ustanovených týmto zákonom a pod¾a tandardných postupov dohodnutých medzi
úèastníkmi platobného systému (ïalej len pravidlá
platobného systému),.
19. V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Platobným systémom je aj európsky platobný
systém, ktorým sa rozumie platobný systém tvoriaci
súèas Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúètovania platieb v reálnom
èase (TARGET2) pod¾a osobitného predpisu27p)..
Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 27p znie:

27p) Usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. apríla 2007
o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme
hrubého zúètovania platieb v reálnom èase (TARGET2)
(ECB/2007/2) (2007/600/ES) (Ú. v. EÚ L 237, 8. 9. 2007,
s. 1  70)..

20. V § 31 odsek 7 znie:
(7) Na platobné systémy uvedené v odseku 6 sa vzahujú veobecné ustanovenia o platobných systémoch..
21. V § 32 ods. 1 písm. f) sa vypúajú slová a zúètovanie.
22. V § 32 ods. 3 sa vypúajú slová v platobnom
systéme.
23. V § 32 ods. 4 sa vypúajú slová a príkazov zúètovacieho agenta platobného systému.
24. V § 32 ods. 5 sa slová § 31 ods. 2 písm. a) nahrádzajú slovami § 31 ods. 3 písm. a) a za slová sa zúètovávajú pod¾a sa vkladá slovo priority,.
25. V § 32 ods. 6 sa slová § 31 ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami § 31 ods. 3 písm. b).
26. § 32 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak je podnik pomocných bankových sluieb
úèastníkom európskeho platobného systému, odovzdáva výsledky spracovania dát pri prevodoch zúètovaciemu agentovi tohto platobného systému, ktorý zabezpeèuje ich zúètovanie na zúètovacích úètoch..
27. V § 35 ods. 2 sa slová platobného systému alebo

29. V § 35 ods. 5 sa za slová majetok úèastníka platobného systému vkladá èiarka a slová povolením
retrukturalizácie.
30. V § 36 ods. 7 sa slová § 31 ods. 5 písm. a) nahrádzajú slovami § 31 ods. 6 písm. a).
31. § 37 znie:
§ 37
Pravidlá platobného systému
(1) Prevádzkovate¾ platobného systému je povinný
vyda a sprístupni úèastníkom platobného systému
v písomnej forme alebo elektronickej forme v tátnom
jazyku pravidlá platobného systému;32a) pravidlá platobného systému sú záväzné pre úèastníkov platobného systému.
(2) Pravidlá platobného systému urèujú najmä
a) prevádzkovate¾a platobného systému,
b) zúètovacieho agenta platobného systému a spôsob
zabezpeèenia neodvolate¾nosti príkazov,
c) úèastníkov platobného systému,
d) podmienky úèasti v platobnom systéme vrátane
podmienok pozastavenia úèasti v platobnom systéme a podmienok vylúèenia z platobného systému,
e) práva a povinnosti úèastníkov a prevádzkovate¾a
platobného systému,
f) pravidlá prenosu a odovzdávania príkazov, ich formu a truktúru,
g) spôsob prenosu, formu a truktúru informácií o pohyboch na zúètovacích úètoch,
h) spôsob zabezpeèenia dát proti zneuitiu,
i) spôsob zabezpeèenia peòaných prostriedkov na
zúètovanie príkazov odovzdaných platobnému systému,
j) princíp prevádzkovania platobného systému a spôsob vysporiadania vzájomných poh¾adávok a záväzkov úèastníkov platobného systému,
k) okamih prijatia príkazu platobným systémom v súvislosti s neodvolate¾nosou a nezruite¾nosou príkazu a vymedzenie doby, poèas ktorej platobný systém príkazy prijíma,
l) menu alebo meny, v ktorých je platobný systém prevádzkovaný,
m) sadzobník poplatkov,
n) reklamaèný poriadok,
o) podrobnosti o ïalích povinnostiach ustanovených
týmto zákonom pre platobné systémy.
(3) Prevádzkovate¾ platobného systému uzatvorí
s kadým úèastníkom platobného systému zmluvu
o platobnom systéme s rovnakým obsahom. Zmluva
o platobnom systéme obsahuje odkaz na pravidlá platobného systému32a) pod¾a odseku 2. Prevádzkovate¾
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platobného systému najneskôr pri uzavretí tejto zmluvy predloí úèastníkovi platobného systému v písomnej
forme alebo elektronickej forme pravidlá platobného
systému pod¾a odseku 2. Zmluva o platobnom systéme
vymedzuje spôsob plnenia povinnosti prevádzkovate¾a
platobného systému informova v písomnej forme alebo v elektronickej forme úèastníka platobného systému o kadej zmene pravidiel platobného systému pod¾a
odseku 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka..

32. Vo tvrtej èasti sa vypúajú druhá hlava a tretia
hlava vrátane nadpisov.
33. V § 59 ods. 2 sa slová nie je prejednávanie a nahrádzajú slovami nie je.
34. V § 61 ods. 2 písm. b) sa slová § 31 ods. 2 nahrádzajú slovami § 31 ods. 3.
35. V § 65 ods. 4 úvodnej vete sa za slová zastavení
platieb, vkladajú slová o povolení retrukturalizácie,
a v písmene a) sa za slovo platieb vkladá èiarka a slovo
retrukturalizácia.
36. V § 65 ods. 5 a 6 sa za slová zastavení platieb,
vkladajú slová o povolení retrukturalizácie,.
37. § 75 sa dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) náleitosti iadosti o vydanie povolenia pod¾a § 21d
ods. 1..
38. V § 76a ods. 1 sa za slovo konkurz vkladá èiarka
a slová povolená retrukturalizácia.
Èl. II
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 198/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 520/2005 Z. z. a èl. I bodu 163 zákona
è. 209/2007 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 179 sa v odsekoch 1 a 2 za slová Vyhlásením konkurzu vkladajú slová alebo povolením retrukturalizácie a za slová priebehu konkurzu sa vkladajú slová
alebo retrukturalizácie a v odseku 3 za slová vyhlásenia konkurzu sa vkladajú slová alebo povolenia
retrukturalizácie a za slová vyhlásení konkurzu sa
vkladajú slová alebo povolení retrukturalizácie.
Èl. III
Zákon è. 258/2001 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inpekcii v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 264/2006
Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona è. 659/2007
Z. z. a zákona è. 70/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová:
za prísluný kalendárny tvrrok; platnou priemernou
hodnotou roènej percentuálnej miery nákladov na prísluný spotrebite¾ský úver pri zmluvách o spotrebite¾skom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po
zverejnení priemernej hodnoty roènej percentuálnej
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miery nákladov za prísluný kalendárny tvrrok je
priemerná hodnota roènej percentuálnej miery nákladov na prísluný spotrebite¾ský úver za predchádzajúci
kalendárny tvrrok.
Èl. IV
Zákon è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 70/2008 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Na úèely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa pravidlá pre prepoèty a zaokrúh¾ovanie koneèných súm zo slovenskej meny na eurá rovnako vzahujú aj na prepoèty a zaokrúh¾ovanie iných
peòaných súm ako koneèných súm zo slovenskej
meny na eurá, ak tento zákon alebo osobitný predpis
neustanovuje inak..
2. V § 9 ods. 2 sa v celom texte slovo údaje nahrádza
slovom sumy.
3. V § 15 ods. 1 sa vypúa tvrtá veta.
4. Slová cenová neutralita vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovom neutralita
v príslunom gramatickom tvare.
Èl. V
Zákon è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. § 34 vrátane nadpisu znie:
§ 34
Solventnos poisovne, solventnos poboèky
zahraniènej poisovne, solventnos zaisovne
a solventnos poboèky zahraniènej zaisovne
(1) Solventnosou poisovne, poboèky zahraniènej
poisovne, zaisovne alebo poboèky zahraniènej zaisovne sa rozumie schopnos v kadom okamihu zabezpeèi úhradu záväzkov vyplývajúcich z vykonávania
poisovacej èinnosti alebo zaisovacej èinnosti.
(2) Na zabezpeèenie schopnosti uhradi riadne a vèas
záväzky vyplývajúce z poisovacej èinnosti alebo zo zaisovacej èinnosti je poisovòa alebo zaisovòa povinná
vytvori a nepretrite dodriava skutoènú mieru solventnosti najmenej vo výke poadovanej miery solventnosti.
(3) Poadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota skutoènej miery solventnosti urèená
na základe rozsahu poisovacej èinnosti alebo rozsahu
zaisovacej èinnosti. Poisovòa urèuje poadovanú
mieru solventnosti samostatne pre ivotné poistenie
a samostatne pre neivotné poistenie.
(4) Skutoènou mierou solventnosti sa rozumie výka
vlastných zdrojov poisovne alebo zaisovne, zníená
o tieto poloky:
a) nehmotný majetok poisovne alebo zaisovne,
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b) vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisovne alebo zaisovne,
c) úèas pod¾a § 49 ods. 5 písm. f) poisovne alebo zaisovne v inej poisovni, poisovni z iného èlenského
tátu, zahraniènej poisovni, zaisovni, zaisovni
z iného èlenského tátu, zahraniènej zaisovni, finanènej holdingovej intitúcii alebo v inej finanènej
intitúcii,
d) finanèné nástroje uvedené v odsekoch 7 a 9, ktoré
má poisovòa alebo zaisovòa v majetku vo vzahu
k subjektom uvedeným v písmene c).
(5) Vlastné zdroje poisovne alebo zaisovne tvorí
a) splatené základné imanie,
b) zákonný rezervný fond a ïalie fondy, na ktoré sa
nevzahujú záväzky z poistenia alebo zaistenia,
c) neuhradená strata alebo nerozdelený zisk minulých
rokov a strata alebo zisk beného obdobia po odpoèítaní dividend urèených na vyplatenie.
(6) Skutoènú mieru solventnosti poisovne alebo zaisovne môu tvori úvery, ak sú splnené podmienky
uvedené v odseku 7, a cenné papiere, ak sú splnené
podmienky uvedené v odseku 9, najviac do výky 50 %
niej z hodnôt skutoènej miery solventnosti alebo poadovanej miery solventnosti, prièom maximálne 25 %
z toho môe pozostáva z úverov s pevnou dobou splatnosti a cenných papierov s pevnou dobou splatnosti.
(7) Úver mono zahrnú do skutoènej miery solventnosti, ak sú splnené tieto podmienky:
a) existujú zmluvy, pod¾a ktorých, v prípade konkurzu
alebo likvidácie poisovne alebo zaisovne budú úvery splatené a po uspokojení vetkých ostatných verite¾ov,
b) úver bol skutoène poskytnutý v plnej výke,
c) pri úveroch s pevnou dobou splatnosti musí by stanovená doba splatnosti úveru aspoò pä rokov, prièom najneskôr jeden rok pred dòom splatnosti úveru musí poisovòa alebo zaisovòa predloi
Národnej banke Slovenska na schválenie plán, na
základe ktorého poisovòa alebo zaisovòa preukáe, e skutoèná miera solventnosti po splatení úveru
bude najmenej vo výke poadovanej miery solventnosti; to neplatí, ak sa rozsah, v ktorom môe by
úver zahrnutý do skutoènej miery solventnosti znioval najmenej o 20 % roène poèas posledných piatich rokov pred dòom splatnosti úveru,
d) pri úveroch, ktoré nemajú pevnú dobu splatnosti,
musí by dodraná aspoò päroèná výpovedná lehota; to neplatí, ak u tieto úvery netvoria skutoènú
mieru solventnosti alebo ak Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na predèasné
splatenie úveru,
e) zmluva o úvere neobsahuje ustanovenie umoòujúce splatenie úveru pred stanovenou dobou splatnosti za okolností iných ako likvidácia poisovne alebo
zaisovne alebo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
f) zmluvu o úvere mono zmeni len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(8) Na predèasné splatenie úveru pod¾a odseku 7 na
základe písomnej iadosti poisovne alebo zaisovne
môe Národná banka Slovenska udeli predchádzajúci
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súhlas, ak nehrozí pokles skutoènej miery solventnosti
poisovne alebo skutoènej miery solventnosti zaisovne
pod poadovanú mieru solventnosti.
(9) Cenné papiere mono zahrnú do skutoènej miery solventnosti pod¾a odseku 6, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) existujú zmluvy, pod¾a ktorých, v prípade konkurzu
alebo likvidácie poisovne alebo zaisovne budú úvery splatené a po uspokojení vetkých ostatných verite¾ov,
b) nemôu by splatené z podnetu drite¾a cenného papiera alebo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska,
c) zmluva alebo emisné podmienky umoòujú poisovni alebo zaisovni odklad platby úrokov,
d) zmluva alebo emisné podmienky obsahujú ustanovenie o schopnosti absorbova straty poisovne alebo zaisovne,
e) cenné papiere boli splatené.
(10) Na základe písomnej iadosti poisovne alebo zaisovne a po predchádzajúcom súhlase Národnej banky
Slovenska mono do skutoènej miery solventnosti zahrnú
a) skryté rezervy vzniknuté z ocenenia aktív, ak tieto
rezervy nemajú výnimoèný charakter,
b) rozdiel medzi nezillmerizovanou technickou rezervou na ivotné poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na ivotné poistenie alebo èiastoène
zillmerizovanou technickou rezervou na ivotné poistenie, ak ide o poisovòu vykonávajúcu ivotné poistenie,
c) polovicu nesplateného základného imania, ak bolo
splatené aspoò 25 % základného imania, najviac
vak do výky 50 % niej z hodnôt skutoènej miery
solventnosti alebo poadovanej miery solventnosti.
(11) Predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 10 nemono udeli, ak má Národná banka Slovenska dôvodné
pochybnosti o správnosti údajov uvedených v iadosti
o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo ich povauje za nedostatoène preukázané.
(12) Jednu tretinu hodnoty poadovanej miery solventnosti tvorí garanèný fond. Minimálnu výku garanèného fondu ustanoví Národná banka Slovenska
opatrením vyhláseným v zbierke zákonov. Národná
banka Slovenska je oprávnená upravi minimálnu výku garanèného fondu na základe údajov publikovaných tatistickým úradom Európskych spoloèenstiev
o európskom indexe spotrebite¾ských cien zahrnujúcom vetky èlenské táty. Minimálna výka garanèného fondu sa upraví o percentuálnu zmenu tohto indexu, ak sa hodnota tohto indexu zvýi minimálne o 5 %
od jej poslednej úpravy. Minimálna výka garanèného
fondu sa zaokrúh¾uje na celých 100 000 eur.
(13) Poisovòa, ktorá vykonáva poisovaciu èinnos
pre neivotné poistenie a ktorá vykonáva aj zaisovaciu
èinnos pre neivotné poistenie, uplatòuje minimálna
výka garanèného fondu ako pre zaisovòu, ak spåòa
aspoò jednu z týchto podmienok:
a) prijaté zaistné prevyuje 10 % z celkového prijatého
poistného,
b) prijaté zaistné prevyuje 50 000 000 eur alebo
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c) technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného
prevyujú 10 % z celkových vytvorených technických rezerv.
(14) Poisovòa, ktorá vykonáva poisovaciu èinnos
pre ivotné poistenie a ktorá vykonáva aj zaisovaciu
èinnos pre ivotné poistenie, je povinná vytvori a nepretrite dodriava skutoènú mieru solventnosti najmenej vo výke poadovanej miery solventnosti vzh¾adom na záväzky vyplývajúce zo zaisovacej èinnosti, ak
spåòa aspoò jednu z týchto podmienok:
a) prijaté zaistné prevyuje 10 % z celkového prijatého
poistného,
b) prijaté zaistné prevyuje 50 000 000 eur alebo
c) technické rezervy vytvorené z prijatého zaistného
prevyujú 10 % z celkových vytvorených technických rezerv.
(15) Garanèný fond pozostáva z poloiek pod¾a odsekov 5 a 6; aktíva najmenej vo výke garanèného fondu
musia by umiestnené pod¾a zásad pod¾a § 23 ods. 8
písm. a) a b).
(16) Ustanovenia odsekov 2 a 15 sa primerane vzahujú aj na poboèku zahraniènej poisovne a na poboèku zahraniènej zaisovne.
(17) Zahranièná poisovòa, ktorá vykonáva poisovaciu èinnos na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej poboèky, je povinná aktíva tvoriace tú èas
poadovanej miery solventnosti, ktorá sa vzahuje na
túto poisovaciu èinnos, umiestni na území Slovenskej republiky najmenej vo výke hodnoty garanèného
fondu a zvynú èas na území èlenských tátov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(18) Poisovòa a zaisovòa, nad ktorou sa vykonáva
doh¾ad nad skupinou pod¾a § 49 ods. 1 písm. a), je povinná vytvori a nepretrite dodriava upravenú mieru
solventnosti.
(19) Upravenou mierou solventnosti poisovne a zaisovne v skupine sa rozumie schopnos trvale zabezpeèi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zo zaistných zmlúv.
(20) Za poisovòu a zaisovòu v skupine preukazuje
upravenú mieru solventnosti ovládajúca osoba.
(21) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením
vyhláseným v zbierke zákonov
a) spôsob výpoètu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania skutoènej miery solventnosti,
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b) spôsob výpoètu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania poadovanej miery solventnosti,
c) lehotu na vykazovanie skutoènej miery solventnosti
a poadovanej miery solventnosti,
d) spôsob výpoètu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania upravenej miery solventnosti,
e) lehotu na vykazovanie upravenej miery solventnosti,
f) èo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpoètu
rizikového kapitálu..
2. V § 45 ods. 1 písm. g) sa èíslo 5 nahrádza èíslom 10.
3. V § 45 ods. 1 písmená i), j) a k) znejú:
i) predèasné splatenie úveru pod¾a § 34 ods. 7,
j) zmenu úveru pod¾a § 34 ods. 7,
k) splatenie cenných papierov pod¾a § 34 ods. 9, ktoré
nemajú stanovenú splatnos,.
4. V § 67 ods. 4 písm. d) sa èíslo 13 nahrádza èíslom 18.
5. V § 69 ods. 1 písm. b) a § 70 ods. 3 sa èíslo 7 nahrádza èíslom 12.
6. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:
§ 94a
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
pod¾a § 45 ods. 1 písm. g) na zahrnutie poloky do skutoènej miery solventnosti nemono po 1. auguste 2008
udeli, ak budúce prebytky poisovne alebo zaisovne
týkajúce sa ivotného poistenia sú súèasou niektorej
z poloiek pod¾a § 34 ods. 5 alebo 10 v znení úèinnom
od 1. augusta 2008..
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008
okrem ustanovení èl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a 5
[§ 4 ods. 5 a 7], bodu 8 [§ 7 ods. 2 písm. c)], bodu 9
[§ 16 ods. 1], bodu 16, bodov 19 a 20 [§ 31 ods. 2 a 8],
bodu 24 [§ 32 ods. 5], bodu 25 [§ 32 ods. 6], bodu 26
[§ 32 ods. 10], bodu 30 [§ 36 ods. 7], bodu 32 [druhej
a tretej hlavy tvrtej èasti] a bodu 34 [§ 61 ods. 2
písm. b)], ktoré nadobúdajú úèinnos dòom zavedenia
eura v Slovenskej republike.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona è. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 536/2004 Z. z.,
zákona è. 612/2004 Z. z. a zákona è. 290/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1.V § 4 písmeno c) znie:
c) na úseku bývania
1. posudzuje a overuje údaje v iadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,
2. vykonáva kontrolu vynakladania verejných finanèných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,
3. vykonáva kontrolu dodriavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,
4. vykonáva prevod finanèných prostriedkov pod¾a
uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,
5. vykonáva kontrolu èerpania podpory poskytnutej
z fondu pred jej úhradou bankou,

6. zabezpeèuje spracovanie podkladov a návrhov na
rozvoj bývania v príslunom kraji,
7. spolupracuje s inými orgánmi tátnej správy pri
tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
8. zabezpeèuje spracovanie regionálnych koncepcií
zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj
bývania,
9. vedie evidenciu podaných iadostí o poskytovanie
dotácií na rozvoj bývania,
10. poskytuje informácie o formách pomoci tátu pri
zve¾aïovaní a rozirovaní bytového fondu,
11. spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri
rieení problémov rozvoja bývania,
12. metodicky usmeròuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky,
pri zabezpeèovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosou..
2. Doterají text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Krajský stavebný úrad vykonáva èinnosti uvedené v odseku 1 písm. c) tvrtom bode prostredníctvom
mimorozpoètového úètu..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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272
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 274/2007 Z. z.
o príplatku k dôchodku politickým väzòom
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzòom sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa slová politickým väzòom nahrádzajú slovami politickým väzòom1) a osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzòovi poèas
výkonu trestu.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji..

2. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predèasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,2)
výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok
alebo invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,3)
ku dòu podania iadosti o príplatok je tátnym obèanom Slovenskej republiky a ktorá bola
a) najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone
trestu odòatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne
násilne odvleèená do bývalého Zväzu sovietskych
socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných tátoch poèas najmenej troch mesiacov
a bola rehabilitovaná alebo odkodnená pod¾a osobitných predpisov3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peòaný príspevok pod¾a osobitného predpisu,3b)
b) najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených
prác.3c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:

3a) Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v oblasti
mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 125/1996 Z. z.
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
3b
) Zákon è. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peòa-

ného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 a 1954 do
vojenských táborov nútených prác a pozostalým manelkám
po týchto osobách v znení neskorích predpisov.
3c
) Zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorích predpisov..

3. § 2 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Za oprávnenú osobu sa povauje aj pozostalá
vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo usmrtenom politickom väzòovi poèas výkonu jeho trestu
a ktorá v èase jeho popravy alebo smrti bola s ním
v manelskom zväzku, alebo jeho diea, ktoré osirelo
a v èase popravy alebo jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dòu podania iadosti o príplatok sú tátnymi
obèanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzòovi uvedený v § 2
ods. 2 alebo starobný dôchodok, predèasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok..
4. V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka za slovom
slobody nahrádza èiarkou a vkladajú sa tieto slová:
za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvleèenia.. Druhá a tretia veta
znejú: Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odòatia
slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác,
vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho
násilného odvleèenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu
odòatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác,
vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho
násilného odvleèenia trvali len èas mesiaca, výka príplatku sa upraví pomerne..
5. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Oprávneným osobám pod¾a § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výke 40 % z vypoèítanej sumy,
ktorá sa ustanovuje pre potreby výpoètu, akoby popravený alebo usmrtený politický väzeò bol odsúdený
k trestu odòatia slobody vo výmere 120 mesiacov..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb. o meste Koice
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb.
o meste Koice v znení zákona è. 130/1991 Zb., zákona
è. 295/1992 Zb., zákona è. 109/1993 Z. z. a zákona
è. 222/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Mestská èas ako právnická osoba pod¾a odseku 2 má ako iadate¾ na úèely èerpania prostriedkov
z fondov Európskej únie postavenie obce..
2. V § 11 ods. 5 sa za slová jeho námestníci, vkladajú slová najviac dvaja,.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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274
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 16 ods. 2 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite
a doh¾ade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov
opatrenie z 9. júla 2008 è. MF/13522/2008-74, ktorým sa ustanovuje skúobný poriadok na vykonanie
audítorskej skúky, skúky spôsobilosti a preskúania.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 7/2008 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 523/2004 Z. z.
o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 584/2005 Z. z.
výnos z 15. júla 2008 è. V-1/2008, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 è. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie è. 642/2006 Z. z.) v znení výnosu z 28. novembra 2007 è. V-1/2007 (oznámenie è. 576/2007 Z. z.).
Výnos upravuje poskytovanie dotácií na overenie výsledku úlohy vedy a výskumu financovanej ministerstvom,
realizovanej na úèely výstavby nájomných bytov alebo odstránenie systémovej poruchy. Výnos v novej prílohe è. 7
upravuje kritériá na výber iadostí, na ktorých sa overenie bude realizova. Ïalej výnos novo formuluje podmienky
na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v prípadoch, ak obèan nespåòa podmienku príjmu do trojnásobku ivotného minima.
Výnos nadobúda úèinnos 1. augusta 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.build.gov.sk a mono doò nazrie na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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276
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 70 ods. 5 zákona 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
opatrenie zo 7. júla 2008 è. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
Opatrením sa zabezpeèí vykonávanie § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch aj po úpravách úèinných od 1. novembra 2007 a 1. januára 2008 týkajúcich sa poskytovania investièných sluieb. Opatrením sa zruuje vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 43/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 70 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. augusta 2008.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 21/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

