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ZÁKON
z 27. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 615/2006 Z. z. a zákona
è. 201/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
(2) Ak sú obidvaja rodièia spôsobilí diea vychováva
a ak majú o osobnú starostlivos o diea obidvaja rodièia záujem, tak súd môe zveri diea do striedavej
osobnej starostlivosti obidvoch rodièov, ak je to v záujme dieaa a ak budú takto lepie zaistené potreby dieaa. Ak so striedavou osobnou starostlivosou súhlasí
aspoò jeden z rodièov dieaa, tak súd musí skúma, èi
bude striedavá osobná starostlivos v záujme dieaa..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
2. V § 24 odsek 4 znie:
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodièovských práv
a povinností alebo pri schva¾ovaní dohody rodièov repektuje právo maloletého dieaa na zachovanie jeho
vzahu k obidvom rodièom a vdy prihliadne na záujem
maloletého dieaa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia
a ku schopnosti rodièa dohodnú sa na výchove a starostlivosti o diea s druhým rodièom. Súd dbá, aby
bolo repektované právo dieaa na výchovu a starostli-

vos zo strany obidvoch rodièov a aby bolo repektované právo dieaa na udrovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi
rodièmi..
3. V § 24 odsek 5 znie:
(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieaa
do osobnej starostlivosti jedného z rodièov dbá na právo toho rodièa, ktorému nebude maloleté diea zverené
do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie
sa o maloletom dieati. Rodiè, ktorému nebolo maloleté
diea zverené do osobnej starostlivosti, môe sa práva
na pravidelné informovanie sa o maloletom dieati domáha na súde..
4. V § 25 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak rodièia
úpravu styku iadajú neupravi..
5. V § 36 ods.1 poslednej vete sa za slovo Ustanovenia vkladajú slová § 24,.
6. § 62 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak je maloleté diea zverené do striedavej osobnej
starostlivosti rodièov, súd pri urèení výivného prihliadne na dåku striedavej osobnej starostlivosti kadého rodièa alebo súd môe rozhodnú aj tak, e poèas
trvania striedavej osobnej starostlivosti rodièov výivné
neurèuje..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. mája 2010,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 209/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisuje stav majetku tátu,
rozsah a lehota predkladania informácií o majetku tátu tátnej pokladnici
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona è. 291/2002 Z. z.
o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisuje stav majetku tátu, rozsah
a lehota predkladania informácií o majetku tátu tátnej pokladnici v znení vyhláky è. 493/2004 Z. z., vyhláky è. 367/2005 Z. z., vyhláky è. 414/2006 Z. z.
a vyhláky è. 224/2008 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 2 zákona è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

2. V § 3 ods. 2 sa èíslo 2009 nahrádza èíslom 2011
a èíslo 2010 sa nahrádza èíslom 2012.
3. V § 3 ods. 3 sa èíslo 2010 nahrádza èíslom 2012.
4. V prílohe èasti Vysvetlivky bode 10 sa èíslo 2009
nahrádza èíslom 2011.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

v z. Peter Kaimír v. r.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 28 ods. 7 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 11. mája 2010 è. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska pod¾a § 28 ods. 1 zákona o bankách.
Opatrenie ustanovuje náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska pod¾a § 28 ods. 1 zákona o bankách.
Opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2005 è. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a § 28 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 369/2005 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2010.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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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 z 11. mája 2010 è. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
Opatrenie ustanovuje náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a
§ 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
Opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 è. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie
è. 276/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2010.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 45 ods. 6 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 11. mája 2010 è. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 45 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Opatrenie ustanovuje náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a
§ 45 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2008 è. 5/2008, ktorým sa ustanovujú náleitosti iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 45 ods. 1 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie è. 142/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2010.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.

Èiastka 88

Zbierka zákonov 2010

Strana 1823

Strana 1824

Zbierka zákonov 2010

Èiastka 88

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 501507

