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ZÁKON
z 28. januára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z. a zákona è. 34/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby súvisiacich
so zabezpeèením prípravy a výkonom predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,6af)
okrem zákaziek zadávaných pod¾a § 91 ods. 1
písm. a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6af znie:

6af) Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady
o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (2009/908/ EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12.
2009)..

2. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 26a
Preukazovanie majetkovej úèasti
(1) Verejného obstarávania sa nemôe zúèastni
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v táte, ktorého
právny poriadok neumoòuje preukáza, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú úèas,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú úèas a majú bydlisko v táte, ktorého právny poriadok neumoòuje takúto kvalifikovanú úèas
preukáza, alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú úèas
verejní funkcionári.9c)
(2) Kvalifikovanou úèasou sa na úèely tohto zákona
rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci
aspoò 10 % na základnom imaní právnickej osoby ale-

bo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo
monos uplatòovania vplyvu na riadení právnickej
osoby, ktorý je porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na úèely
tohto zákona rozumie podiel draný sprostredkovane
prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má drite¾ nepriameho podielu kvalifikovanú úèas.
(3) Majetková úèas sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených
akciovou spoloènosou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými
dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi
iných tátov, nie starími ako tri mesiace..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9c znie:

9c) Èl. 3 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov..

3. V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa za slová § 26 ods. 1
vkladajú slová a § 26a.
4. V § 31 ods. 3 sa za slová osobného postavenia
vkladajú slová a preukazovania majetkovej úèasti.
5. V § 32 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) ktoré znie:
b) preukazovania majetkovej úèasti pod¾a § 26a,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
6. V § 32 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) ktoré znie:
b) preukazovania majetkovej úèasti pod¾a § 26a,.
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená c) a d).
7. V § 32 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní urèi
podmienku úèasti pod¾a § 26a..
8. V § 32 ods. 5 sa slová písm. b) alebo c) nahrádzajú slovami písm. c) alebo písm. d).
9. V § 33 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 14 sa oznaèujú ako odseky 5
a 13.
10. V § 33 ods. 6 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 5.
11. V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slová osobného postavenia vkladá èiarka a slová preukazovanie majetkovej
úèasti.
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12. V § 80 ods. 4 sa slová pod¾a § 33 ods. 2 a 10 nahrádzajú slovami pod¾a § 33 ods. 2 a 9.

28. februára 2015, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 28. februára 2015.

13. V § 100 ods. 1 písm. b) sa za slová § 26 ods. 2
vkladajú slová a § 26a ods. 3.

(2) Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázate¾ne zaèalo do 28. februára 2015, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 28. februára 2015.

14. V § 149 ods. 3 písm. a) celom texte sa za slová
osobného postavenia vkladá èiarka a slová preukazovanie majetkovej úèasti v príslunom tvare.
15. Za § 155n sa vkladá § 155o, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 155o
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. marca 2015
(1) Verejná súa, uia súa, rokovacie konanie so
zverejnením, súaný dialóg, koncesia, súa návrhov
alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa alebo výzva
na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do

(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaèal úrad
do 28. februára 2015, sa postupuje pod¾a predpisov
úèinných do 28. februára 2015.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré zaène úrad
po 28. februári 2015 a vzahuje sa na verejné obstarávanie pod¾a odsekov 1 a 2, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 28. februára 2015.
(5) Konanie o iadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzahujú na verejné obstarávanie pod¾a
odseku 1 alebo odseku 2, sa dokonèia pod¾a predpisov
úèinných do 28. februára 2015..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2015.

Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 28. januára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 570/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 200/2008 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 574/2009 Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona
è. 48/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 233/2013
Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z., zákona è. 103/2014
Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z. a zákona è. 307/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

a na konci sa pripája táto veta: Doèasné pridelenie nemono dohodnú na výkon prác, ktoré prísluný orgán
verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie pod¾a
osobitného predpisu..
7. V § 58 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Ak zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania nepreukáe inak, doèasným pridelením
je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania vykonáva èinnos pre právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ak
a) právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento úèel pokyny,
b) táto èinnos sa vykonáva prevane v priestoroch
právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevane jej
pracovnými prostriedkami alebo táto èinnos sa prevane vykonáva na zariadeniach právnickej osoby
alebo fyzickej osoby a
c) ide o èinnos, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej èinnosti zapísanú v príslunom registri.

1. V § 1 ods. 2 sa za slovom zamestnávate¾om vypúa èiarka a slová za mzdu alebo odmenu.

(3) Uívate¾ský zamestnávate¾ nemôe zamestnanca, ktorý je k nemu doèasne pridelený, doèasne prideli
k inému uívate¾skému zamestnávate¾ovi..

2. V § 3 ods. 2 sa za slová zdravotnícke povolanie,
vkladajú slová pedagogických zamestnancov,.

Doterajie odseky 2 a 11 sa oznaèujú ako odseky 4
a 13.

3. § 40 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Uívate¾ský zamestnávate¾ na úèely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania
pod¾a osobitného predpisu doèasne pridelí na výkon
práce zamestnanca v pracovnom pomere..

8. V § 58 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Agentúra doèasného zamestnávania, ktorá uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na urèitú dobu, urèí
dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho
skonèenia; to sa nevzahuje na doèasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a)..

4. V § 42 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon
neustanovuje inak..

9. V § 58 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Doèasné pridelenie mono dohodnú najdlhie
na 24 mesiacov. Doèasné pridelenie zamestnanca k tomu istému uívate¾skému zamestnávate¾ovi mono
predåi alebo opätovne dohodnú v rámci 24 mesiacov
najviac tyrikrát; to platí aj v prípade doèasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávate¾om alebo inou
agentúrou doèasného zamestnávania k tomu istému
uívate¾skému zamestnávate¾ovi. Opätovne dohodnuté
doèasné pridelenie je pridelenie, ktorým má by zamestnanec doèasne pridelený k tomu istému uívate¾skému zamestnávate¾ovi pred uplynutím iestich mesiacov po skonèení predchádzajúceho doèasného
pridelenia, a ak ide o doèasné pridelenie z dôvodu uve-

5. Doterají text § 57 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Zamestnanca môe poèas doèasného pridelenia
k uívate¾skému zamestnávate¾ovi vysla na pracovnú
cestu len uívate¾ský zamestnávate¾. Na úèely vyslania
na pracovnú cestu pod¾a prvej vety sa uívate¾ský zamestnávate¾ povauje za zamestnávate¾a doèasne prideleného zamestnanca..
6. V § 58 ods. 1 sa slová inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe (ïalej len uívate¾ský zamestnávate¾)
nahrádzajú slovami uívate¾skému zamestnávate¾ovi
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deného v § 48 ods. 4 písm. b) alebo c), pred uplynutím
tyroch mesiacov po skonèení predchádzajúceho doèasného pridelenia. Ustanovenia prvej vety a druhej
vety sa nevzahujú na doèasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 písm. a).
(7) Ak je zamestnanec doèasne pridelený v rozpore
s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká
pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávate¾om alebo agentúrou doèasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurèitý èas medzi zamestnancom a uívate¾ským zamestnávate¾om. Uívate¾ský
zamestnávate¾ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dòa vzniku pracovného pomeru pod¾a prvej vety vyda zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa
primerane spravujú dohodou o doèasnom pridelení
alebo pracovnou zmluvou pod¾a odseku 5..
Doterajie odseky 6 a 13 sa oznaèujú ako odseky 8
a 15.
10. V § 58 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak tento zákon
alebo osobitný predpis neustanovuje inak..
11. V § 58 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného
zamestnávania neposkytli doèasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako
patrí porovnate¾nému zamestnancovi uívate¾ského
zamestnávate¾a, je povinný do 15 dní od výplatného
termínu dohodnutého medzi zamestnávate¾om alebo
agentúrou doèasného zamestnávania a doèasne prideleným zamestnancom poskytnú mu túto mzdu alebo
rozdiel medzi mzdou porovnate¾ného zamestnanca uívate¾ského zamestnávate¾a a mzdou, ktorú mu poskytli
zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania, uívate¾ský zamestnávate¾ po vykonaní zráok zo
mzdy pod¾a § 131; na tieto úèely sa uívate¾ský zamestnávate¾ povauje za zamestnávate¾a doèasne prideleného zamestnanca. Uívate¾ský zamestnávate¾ je povinný informova zamestnávate¾a alebo agentúru
doèasného zamestnávania o sume vyplatenej mzdy
pod¾a prvej vety. Povinnos pod¾a prvej vety a druhej
vety sa vzahuje aj na uívate¾ského zamestnávate¾a,
ku ktorému je zamestnanec vyslaný na výkon práce zamestnávate¾om alebo agentúrou doèasného zamestnávania z územia iného èlenského tátu Európskej únie
na územie Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 10 a 15 sa oznaèujú ako odseky 11 a 16.
12. V § 58 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý
znie:
(16) Uívate¾ský zamestnávate¾ je povinný vies evidenciu doèasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikaèné údaje zamestnanca, identifikaèné
údaje zamestnávate¾a alebo agentúry doèasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca doèasne pridelili,
a dátum vzniku a skonèenia doèasného pridelenia..
Doterají odsek 16 sa oznaèuje ako odsek 17.
13. V § 58a ods. 1 druhej vete sa na konci bodka na-
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hrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a to najskôr
po troch mesiacoch odo dòa vzniku pracovného pomeru..
14. § 58a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania sú povinní na poiadanie uívate¾skému
zamestnávate¾ovi bezodkladne poskytnú údaje, ktoré
sú potrebné na to, aby uívate¾ský zamestnávate¾ mohol skontrolova, èi zamestnávate¾, alebo agentúra doèasného zamestnávania dodriava povinnos pod¾a
§ 58 ods. 9 druhej vety vo vzahu k mzdovým podmienkam zamestnancov, ktorí k nemu boli doèasne pridelení, a na to, aby uívate¾ský zamestnávate¾ mohol splni
povinnos pod¾a § 58 ods. 10 prvej vety. Zamestnávate¾
alebo agentúra doèasného zamestnávania poskytujú
uívate¾skému zamestnávate¾ovi osobné údaje doèasne pridelených zamestnancov v rozsahu nevyhnutnom
na dosiahnutie úèelu pod¾a prvej vety..
15. § 59 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona
pod¾a § 58 ods. 7..
16. V § 63 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a zamestnávate¾, ktorý je agentúrou doèasného
zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytoèným vzh¾adom na skonèenie doèasného pridelenia
pod¾a § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na urèitú dobu.
17. V § 63 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo nejde
vkladajú slová o výpoveï z dôvodu nadbytoènosti zamestnanca vzh¾adom na skonèenie doèasného pridelenia pod¾a § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na urèitú dobu,.
18. V § 99 sa na konci pripája táto veta: Poèas doèasného pridelenia zamestnávate¾ vedie evidenciu pod¾a prvej vety v mieste výkonu práce doèasne prideleného zamestnanca..
19. V § 103 ods. 3 sa za slovami odbornej výchovy
slovo a nahrádza èiarkou a za slovom vychovávate¾a
sa vkladajú slová  a dovolenka odborného zamestnanca pod¾a osobitného predpisu.
20. V § 152 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: túto
povinnos má aj zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania voèi doèasne pridelenému zamestnancovi..
21. Za § 252j sa vkladajú § 252k a 252l, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. marca 2015
§ 252k
(1) Ustanovenie § 58 ods. 1 druhej vety sa nevzahuje
na doèasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom
2015.
(2) Doèasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom
2015 sa skonèí najneskôr 28. februára 2017.
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(3) Opätovne dohodnuté doèasné pridelenie agentúrou doèasného zamestnávania od 1. mája 2013 do
28. februára 2015 sa na úèely § 58 ods. 6 úèinného od
1. marca 2015 zapoèíta do poètu opätovne dohodnutých doèasných pridelení; to sa nevzahuje na opätovne
dohodnuté doèasné pridelenie z dôvodu uvedeného
v § 48 ods. 4.

Z. z., zákona è. 548/2010 Z. z. a zákona è. 503/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

§ 252l

2. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad
osobám pri pracovných cestách poèas doèasného pridelenia.1b).

(1) Ak v období od 1. marca 2015 do 31. augusta
2015 uívate¾ský zamestnávate¾ alebo agentúra doèasného zamestnávania jednostranne skonèili doèasné
pridelenie pod¾a § 58 pred uplynutím doby, na ktorú
bol dohodnutý pracovný pomer na urèitú dobu medzi
agentúrou doèasného zamestnávania a doèasne prideleným zamestnancom, za dohodnutú dobu trvania tohto pracovného pomeru sa povauje doba, ktorá sa
skonèí uplynutím
a) 14 dní odo dòa skonèenia doèasného pridelenia najneskôr vak uplynutím pôvodne dohodnutej doby
trvania pracovného pomeru na urèitú dobu, ak od
vzniku pracovného pomeru do skonèenia doèasného
pridelenia uplynulo menej ako 6 mesiacov,
b) 28 dní odo dòa skonèenia doèasného pridelenia najneskôr vak uplynutím pôvodne dohodnutej doby
trvania pracovného pomeru na urèitú dobu, ak od
vzniku pracovného pomeru do skonèenia doèasného
pridelenia uplynulo najmenej 6 mesiacov a menej
ako 12 mesiacov,
c) 42 dní odo dòa skonèenia doèasného pridelenia najneskôr vak uplynutím pôvodne dohodnutej doby
trvania pracovného pomeru na urèitú dobu, ak od
vzniku pracovného pomeru do skonèenia doèasného
pridelenia uplynulo najmenej 12 mesiacov a menej
ako 18 mesiacov,
d) 56 dní odo dòa skonèenia doèasného pridelenia najneskôr vak uplynutím pôvodne dohodnutej doby
trvania pracovného pomeru na urèitú dobu, ak od
vzniku pracovného pomeru do skonèenia doèasného
pridelenia uplynulo najmenej 18 mesiacov.
(2) Ak sa agentúra doèasného zamestnávania dohodne so zamestnancom na skonèení pracovného pomeru
na urèitú dobu pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, z dôvodu, e uívate¾ský zamestnávate¾ alebo
agentúra doèasného zamestnávania jednostranne
skonèili doèasné pridelenie pod¾a § 58 v období od
1. marca 2015 do 31. augusta 2015, patrí zamestnancovi odstupné najmenej v sume náhrady mzdy, ktorá
by zamestnancovi patrila za dni od skonèenia pracovného pomeru dohodou do uplynutia doby pod¾a odseku
1, ak by k skonèeniu pracovného pomeru dohodou nedolo; ustanovenia § 76 ods. 4 a 6 sa uplatnia rovnako..
Èl. II
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zákona è. 530/2004 Z. z., zákona è. 81/2005
Z. z., zákona è. 312/2005 Z. z., zákona è. 348/2007
Z. z., zákona è. 475/2008 Z. z., zákona è. 151/2010

1. V § 1 ods. 1 sa slová inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe nahrádzajú slovami uívate¾skému
zamestnávate¾ovi1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 40 ods. 10 Zákonníka práce..

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 57 ods. 2 Zákonníka práce..

3. V § 2 ods. 1 sa vypúajú slová (odsek 3).
4. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Pravidelné pracovisko zamestnanca vyslaného
na pracovnú cestu poèas doèasného pridelenia je miesto jeho výkonu práce poèas doèasného pridelenia dohodnuté v dohode o doèasnom pridelení alebo v pracovnej zmluve;3a) odsek 3 sa v tomto prípade nepouije..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 58 ods. 5 Zákonníka práce..

5. V § 2 ods. 6 sa za slová písm. c) vkladá èiarka
a slová uívate¾ský zamestnávate¾ na úèely § 1 ods. 3.
6. V § 2 ods. 7 sa slová ods. 1 a 2 nahrádzajú slovami ods. 1 a 3.
7. V § 5 ods. 5 a § 13 ods. 6 sa slová o 25 % nahrádzajú slovami o 5 %.
8. V § 6 ods. 1 prvá veta znie: Zamestnávate¾ môe
poèas doèasného pridelenia7) poskytnú zamestnancovi náhrady najviac v rozsahu a do výky ako pri pracovnej ceste..
9. V § 6 ods. 3 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú
slovami odseku 1 druhej vety a odseku 2.
10. V § 18 ods. 2, § 28 ods. 1 a § 33j ods. 1 sa slová
ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 5.
11. Za § 38d sa vkladá § 38e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 38e
Prechodné ustanovenia
úèinné od 1. marca 2015
(1) Pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru uzatvorené pred 1. marcom
2015, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami § 5 ods. 5
a § 13 ods. 6 v znení úèinnom od 1. marca 2015, strácajú v tejto èasti platnos 1. marca 2015.
(2) Od 1. marca 2015 do 30. júna 2017 zamestnávate¾ splní povinnos zabezpeèi zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahranièí v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,22)
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na ktorého sa vzahuje osobitný predpis,13) byt so tandardným vybavením pod¾a § 30 pre neho, jeho manela
a deti aj zabezpeèením primeraného ubytovania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú
opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných
orgánov Rady (2009/908/EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2009)
v platnom znení..

Èl. III
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 436/2013 Z. z., zákona
è. 495/2013 Z. z., zákona è. 310/2014 Z. z. a zákona
è. 311/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

5. V § 68a sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za vykonávanie èinnosti agentúry doèasného zamestnávania bez
povolenia od 5 000 eur do 100 000 eur..
Èl. IV
Zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 390/2011
Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z. a zákona è. 312/2013
Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý znie:
§ 11b
(1) Pracovný pomer na urèitú dobu29a) s pedagogickým zamestnancom pod¾a § 12 písm. a) a d), f) a g)
mono dohodnú najkratie do 31. augusta; to sa nevzahuje na pracovný pomer dohodnutý na urèitú dobu
z dôvodu zastupovania zamestnanca pod¾a osobitného
predpisu.29b)
(2) Na pracovný pomer na urèitú dobu dohodnutý
pod¾a odseku 1 sa vzahuje osobitný predpis,29a) ak tento zákon neustanovuje inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

29a) § 48 Zákonníka práce.
29b
) § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce..

2. Za § 61b sa vkladá § 61c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 61c

1. V § 12 písm. l) prvom bode sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 4.
2. V § 29 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35b sa vypúa.
3. V § 29 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 11 sa oznaèujú ako odseky 2
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35c sa vypúa.
4. V § 29 ods. 10 sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 8.
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Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. marca 2015
Pracovný pomer na urèitú dobu s pedagogickým zamestnancom dohodnutý pred 1. marcom 2015 sa posudzuje pod¾a predpisov úèinných do 28. februára
2015..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2015
okrem èl. I bodov 16 a 17, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. septembra 2015.

Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
è. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 66 písm. b), c), e) a h) zákona
è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky è. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov
a o ochrane lesa sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe è. 9 èasti Obranné opatrenia prvá veta
znie: Obranné opatrenia spoèívajú predovetkým
v mechanickej alebo chemickej asanácii napadnutého
dreva, v sústredení a likvidácii lykorútov v ohniskách výskytu pomocou feromónových lapaèov a v pripravovaní klasických lapákov, otrávených lapákov
alebo lapákov oetrených entomopatogénnou hubou..
2. Príloha è. 11 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 11
k vyhláke è. 453/2006 Z. z.

LESNÉ OBLASTI A PODOBLASTI POD¼A STUPÒA OHROZENIA POIAROM
Kategória A  lesy s vysokým stupòom ohrozenia poiarom
01A
24
25B
36B
36C
43A
43B
46F
46G
47A
47B
47C

Borská níina
ilinská kotlina
Sú¾ovské vrchy
He¾pianske podolie
Breznianska kotlina
Liptovská kotlina
Popradská kotlina, Tatranské podhorie
Predná ho¾a
Kozie chrbty
Liptovské Tatry, Roháèe, Èervené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez irokej)
Belianske Tatry, iroká
Osobitá

Kategória B  lesy so stredným stupòom ohrozenia poiarom
06
10
11
12
13
15
16
17A
17B
18
19
20A
22A
22B
23
25A

Hornonitrianska kotlina
Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina
Cerová vrchovina
Koická kotlina, Abovská pahorkatina
Malé Karpaty
Biele Karpaty
Povaské podolie
Sliaèska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
Revúcka vrchovina, Roòavská kotlina
Slovenský kras
Slanské vrchy
ariská vrchovina, ariské podolie, Stráe
¼ubovnianska kotlina, ¼ubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
Javorníky
Stráovské vrchy
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26
27B
28A
28B
29
30
32
33B
33C
34A
34B
35A
35B
36A
37
38A
38B
39
40
41B
42A
42B
42C
46A
46B
46C
46D
46E
47D
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Turèianska kotlina
Vtáènik, Kremnické vrchy
Volovské vrchy
Èierna hora
Hornádska kotlina
Vihorlatské vrchy
Západné Beskydy
Kysucké Beskydy
Kysucká vrchovina
Malá Fatra
iar
Ve¾ká Fatra sever, Starohorské vrchy sever
Ve¾ká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
Po¾ana
Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
Veporské vrchy sever
Spiskogemerský kras
Branisko
Èergov
Bachureò
Levoèské vrchy
Spiská Magura, diarska brázda
Salatíny, Demänovské vrchy
Ïumbier, Praivá; juh
Ïumbier, Praivá; sever
Krá¾ova ho¾a, Priehyba; juh
Krá¾ova ho¾a, Priehyba; sever
Sivý vrch

Kategória C  lesy s nízkym stupòom ohrozenia poiarom
01B
01C
02A
02B
02C
03
04A
04B
05
07
08
09
14
20B
21A
21B
27A
31
33A
33D
41A
41C
44
45

Chvojnická pahorkatina
Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva
Podunajská rovina, Èenkovská niva
Podunajská pahorkatina (bez nív)
Sústava nív podunajskej pahorkatiny (Dolnováska, Nitrianska, itavská, Hronská, Ipe¾ská niva)
Burda
Východoslovenská rovina
Východoslovenská pahorkatina
Povaský Inovec
Tríbeè
iarska kotlina
Krupinská planina, Ostrôky
Myjavská pahorkatina
Zemplínske vrchy
Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie
Busov
tiavnické vrchy, Javorie, Plieovská kotlina, Pohronský Inovec
Bukovské vrchy
Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
Oravská vrchovina
¼ubovnianska vrchovina
Pieniny
Oravská kotlina
Skoruinské vrchy, Zuberská brázda.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. februára 2015.
¼ubomír Jahnátek v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 159/2005
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a poadovaných vedomostí pre skúky
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti skúobných komisií a obsah
osvedèenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 6 zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona è. 100/2014 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah
odbornej prípravy a poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní
a èinnosti skúobných komisií a obsah osvedèenia
o odbornej spôsobilosti sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) poveruje èlena komisie na zastupovanie poèas jeho
neprítomnosti..
2. V § 3 ods. 4 sa vypúa druhá veta.

§ 5a
Podrobnosti o aktualizaènej odbornej príprave
Aktualizaèná odborná príprava sa vykonáva formou
odborných prednáok v celkovom rozsahu najmenej 16 hodín so zameraním na
a) podrobnosti o zmenách
1. veobecne záväzných právnych predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
2. veobecne záväzných právnych predpisov z oblasti regulácie sieových odvetví,
3. technických predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
b) odborné poznatky a skúsenosti najmä z oblasti
1. spa¾ovania a spa¾ovacích zariadení,
2. alternatívnych zdrojov tepla,
3. prevádzkovania rozvodov tepla,
4. ochrany ovzduia..
Èl. II

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2015.

Pavol Pavlis v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhláky è. 106/2012 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 41/2012 Z. z. o mede
v znení vyhláky è. 106/2012 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:

a Rady (EÚ) è. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní
informácií o potravinách spotrebite¾om, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1924/2006 a (ES) è. 1925/2006 a ktorým sa zruuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS,
smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES
a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) è. 608/2004 (Ú. v. EÚ
L 304, 22. 11. 2011)..

4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a

1. V § 4 ods. 6 sa slová Pe¾ a zloky nahrádzajú slovami pecifické stavebné prvky.
2. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Na etikete musí by uvedená krajina pôvodu. Ak
má med pôvod vo viac ako jednom èlenskom táte
Európskej únie alebo v táte, ktorý nie je èlenským tátom Európskej únie, názov krajín pôvodu mono nahradi oznaèením:
a) Zmes medov z EÚ,
b) Zmes medov mimo EÚ, alebo
c) Zmes medov z EÚ a mimo EÚ..
3. § 5 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Pe¾ ako prírodný pecifický stavebný prvok medu
sa nepovauje za zloku medu pod¾a osobitného predpisu.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èlánok 2 ods. 2 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu

Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 24. júna 2015
Med, ktorý bol vyrobený pod¾a predpisov úèinných
do 23. júna 2015, mono umiestòova na trh a do vyèerpania zásob..
5. Doterají text prílohy è. 2 sa oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/63/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení
a dopåòa smernica Rady 2001/110/ ES o mede
(Ú. v. EÚ L 164, 3. 6. 2014)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 24. júna 2015.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 2. februára 2015 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre prísluníkov Hasièského a záchranného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasièov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry
a Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre prísluníkov Policajného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa pre prísluníkov Horskej záchrannej sluby na rok 2015 z 19. decembra
2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015 a 2016 z 11. decembra 2014 uzatvorená medzi Slovenským
odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na obdobie od 1. 1. 2015  31. 12. 2016 z 31. decembra 2014 uzavretá medzi
Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
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19
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 10. júla 1970 bola
v Moskve podpísaná Dohoda o zaloení Medzinárodnej investiènej banky a tatút Medzinárodnej investiènej banky
medzi vládami Bulharskej ¾udovej republiky, Maïarskej ¾udovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej ¾udovej republiky, Po¾skej ¾udovej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Èeskoslovenskej
socialistickej republiky.
S dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromadenie Èeskoslovenskej socialistickej republiky 17. novembra 1970.
Prezident Èeskoslovenskej socialistickej republiky dohodu ratifikoval 9. decembra 1970.
Ratifikaèná listina Èeskoslovenskej socialistickej republiky bola 16. decembra 1970 uloená u depozitára, ktorým
bol Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Moskve.
Dohoda nadobudla platnos 5. februára 1971 v súlade s èlánkom XXV. Týmto dòom nadobudla platnos aj pre Èeskoslovenskú socialistickú republiku.
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K oznámeniu è. 19/2015 Z. z.

DOHODA O ZALOENÍ
MEDZINÁRODNEJ INVESTIÈNEJ BANKY
Vlády Bulharskej ¾udovej republiky, Maïarskej ¾udovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky,
Mongolskej ¾udovej republiky, Po¾skej ¾udovej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Èeskoslovenskej socialistickej republiky,

dohody na realizovanie podujatí a na výstavbu objektov a o predaji nimi vyrábanej produkcie v záujme
èlenských tátov zoh¾adòujúc taktie odporúèania pri
koordinovaní národohospodárskych plánov èlenských
tátov Banky.

riadiac sa záujmami rozvoja národného hospodárstva Zmluvných strán,

Èinnos Banky sa musí organicky spája so systémom podujatí ïalieho rozvoja socialistickej hospodárskej spolupráce, zbliovania a postupného vyrovnávania úrovní hospodárskeho rozvoja èlenských
tátov pri dodriavaní zásad vysokej efektívnosti vyuívania úverov Banky. Po dohode s Radou vzájomnej
hospodárskej pomoci sa Banka zúèastòuje na posudzovaní otázok spojených s koordináciou plánov národných ekonomík èlenských tátov v oblasti investícií
predstavujúcich vzájomný záujem príslunými orgánmi RVHP.

sa dohodli na nasledovnom:
Èlánok I
Zriadi Medzinárodnú investiènú banku, ïalej len
Banka.
Zakladate¾mi  èlenmi Banky sú Zmluvné strany.
Èlenmi Banky sa môu sta aj iné krajiny. Proces pristúpenia iných krajín za èlenov Banky urèuje èlánok XXIII tejto Dohody.
Banka vykonáva svoju èinnos na základe plnej rovnoprávnosti a repektovania suverenity vetkých èlenských tátov Banky.
Sídlom Banky je Moskva.
Banka sa zakladá a bude vykonáva svoju èinnos
v súlade s nasledovnými ustanoveniami.
Èlánok II
Základnou úlohou Banky je poskytovanie dlhodobých a strednodobých úverov predovetkým na realizovanie podujatí spojených s medzinárodnou socialistickou de¾bou práce, pecializáciou a kooperáciou
výroby, nákladmi na rozírenie surovinovej a palivovej
základne v spoloèných záujmoch, s výstavbou objektov
v iných hospodárskych odvetviach predstavujúcich
vzájomný záujem pre rozvoj ekonomiky èlenských tátov Banky, ako aj na výstavbu objektov pre rozvoj národných ekonomík krajín a iné ciele stanovené Bankovou radou a zodpovedajúce úlohám Banky.
Pri svojej èinnosti musí Banka vychádza z potreby
zabezpeèenia efektívneho vyuitia zdrojov, garantovania solventnosti z h¾adiska svojich záväzkov a prísnej
zodpovednosti za vrátenie úverov poskytnutých Bankou.

Èlánok III
1. Základné imanie Banky je stanovené vo výke jednej miliardy prevodite¾ných rub¾ov. Vytvára sa v kolektívnej mene (v prevodite¾ných rub¾och) a vo vo¾ne vymenite¾ných menách alebo v zlate.
Obsah zlata u prevodite¾ného rub¾a je 0,987412 gramov èistého zlata.
2. Podielové príspevky (kvóty) Zmluvných strán v základnom imaní sa stanovujú vychádzajúc z objemu exportu pri ich vzájomnom obrate tovaru a sú pre:
Bulharskú ¾udovú
republiku
Maïarskú ¾udovú
republiku
Nemeckú demokratickú
republiku
Mongolskú ¾udovú
republiku
Po¾skú ¾udovú
republiku
Zväz sovietskych
socialistických republík
Èeskoslovenskú
socialistickú republiku

85,1 miliónov
prevodite¾ných
83,7 milióna
prevodite¾ných
176,1 milióna
prevodite¾ných
4,5 milióna
prevodite¾ných
121,4 milióna
prevodite¾ných
399,3 milióna
prevodite¾ných
129,9 milióna
prevodite¾ných

rub¾ov
rub¾ov
rub¾ov
rub¾ov
rub¾ov
rub¾ov
rub¾ov

Bankou úverované objekty musia zodpoveda najvyej vedecko-technickej úrovni, zabezpeèova výrobu
produkcie najvyej kvality s minimálnymi nákladmi
a cenami zodpovedajúcimi svetovému trhu.

Na sumu podielových príspevkov (kvót) èlenských tátov splnomocnené banky týchto krajín vydávajú Banke
obligácie.

Banka poskytuje úvery na realizovanie podujatí a výstavbu objektov, ktoré sú v záujme nieko¾kých èlenských tátov na základe dlhodobých dohôd alebo inej

3. Základné imanie sa vytvára vo výke 70 % v prevodite¾ných rub¾och a vo výke 30 % vo vo¾ne vymenite¾ných menách alebo v zlate.
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4. Prvý príspevok do základného imania vo výke
175 miliónov prevodite¾ných rub¾ov Zmluvné strany
realizujú pri zakladaní Banky. Druhý príspevok vo výke 175 miliónov prevodite¾ných rub¾ov sa realizuje poèas druhého roku èinnosti Banky.
Zvyná èas kapitálu sa platí zoh¾adòujúc rozvoj
operácií Banky a potreby prostriedkov spôsobom
a v termínoch stanovených Bankovou radou.
5. Základné imanie sa môe zvýi so súhlasom vlád
èlenských tátov Banky na odporúèanie Bankovej
rady. Spôsob a termíny prísluných vkladov stanovuje
Banková rada.
6. Základné imanie sa zvyuje aj pri prijímaní nového èlena Banky o výku jeho podielového príspevku
(kvóty) do tohto kapitálu. Suma, spôsob a termíny
vkladu stanovuje Banková rada po dohode s príslunou krajinou.
Èlánok IV
Banka vytvára rezervný kapitál.
Banka môe vytvára vlastné peciálne fondy.
Ciele, výku, termíny a podmienky vytvárania a vyuívania rezervného kapitálu a vlastných peciálnych
fondov urèuje Banková rada.
Èlánok V
V Banke môu by vytvorené peciálne fondy zo zdrojov zúèastnených krajín.
Èlánok VI
Banka môe získava prostriedky v kolektívnej mene
(v prevodite¾ných rub¾och), národných menách zúèastnených krajín a vo vo¾ne vymenite¾ných menách získaním finanèných a bankových úverov a pôièiek, prijatím strednodobých a dlhodobých vkladov, ako aj
v iných formách.
Rada Banky môe prija uznesenie o vydaní zúroèite¾ných obligaèných pôièiek, umiestòovaných na medzinárodné devízové trhy;.
Podmienky vydávania obligaèných pôièiek stanovuje Banková rada.
Èlánok VII
1. Banka poskytuje dlhodobé a strednodobé úvery
na úèely uvedené v èlánku II tejto Dohody.
2. Úvery sa poskytujú:
a) bankám, hospodárskym organizáciám a podnikom
èlenských tátov Banky, oficiálne splnomocneným
èlenskými tátmi na získanie úverov;
b) medzinárodným organizáciám a podnikom èlenských tátov Banky, ktoré sa zaoberajú hospodárskou èinnosou;
c) bankám a hospodárskym organizáciám iných krajín
spôsobom stanoveným Bankovou radou.
3. Banka môe vydáva záruky spôsobom stanoveným Bankovou radou.
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Èlánok VIII
Spôsob úverového plánovania, hranièné termíny,
podmienky poskytnutia, vyuitia a splatenia úverov,
vydávania záruk, ako aj uplatnenia sankcií pri poruení podmienok úverov a záruk upravuje tatút a uznesenia Bankovej rady.
Èlánok IX
Banka môe umiestòova doèasne v iných bánk disponibilné prostriedky, predáva a nakupova devízy,
zlato a cenné papiere, ako aj vykonáva iné bankové
operácie, ktoré sú v súlade s cie¾mi Banky.
Èlánok X
Banka vykonáva svoju èinnos tak, aby zabezpeèila
svoju rentabilnos.
Èlánok XI
Banka má právo spolupracova s orgánmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, Medzinárodnou bankou
pre hospodársku spoluprácu a s inými hospodárskymi
organizáciami èlenských tátov.
Banka môe na základe rovnoprávnosti vstupova do
kontaktu a nadviaza obchodné vzahy s medzinárodnými finanèno-úverovými a inými medzinárodnými intitúciami, ako aj s inými bankami.
Charakter a formy týchto vzahov urèuje Banková
rada.
Èlánok XII
Úèas krajín v Banke a èinnos Banky nesmú by
akouko¾vek prekákou pre uskutoènenie a rozvoj priamych finanèných a iných obchodných vzahov èlenských tátov Banky vzájomne, s inými krajinami a medzinárodnými finanèno-bankovými organizáciami.
Úverové operácie Banky nenahrádzajú zásady a spôsob poskytovania úverov uplatòované v praxi na základe dvojstranných medzivládnych dohôd o hospodárskej spolupráci a vzájomnej pomoci.
Èlánok XIII
1. Banka je právnickou osobou.
Banka má právnu spôsobilos potrebnú na plnenie
svojich funkcií a dosahovanie cie¾ov v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a jej tatútu.
2. Na území kadého èlenského tátu Banky, ako aj
zástupcovia krajín v Rade a funkcionári Banky vyuívajú výsady a imunitu, potrebné na plnenie funkcií
a dosahovanie cie¾ov uvedených v tejto Dohode a tatúte Banky. Vyie uvedené výsady a imunity sú definované v èlánkoch XV, XVI a XVII tejto Dohody.
3. Banka môe zriaïova poboèky a zastupite¾stvá
na území tátu, v ktorom má svoje sídlo, ako aj na území iných tátov.
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Právne vzahy medzi Bankou a tátom, v ktorom má
Banka svoje sídlo, alebo v ktorom majú svoje sídlo jej
poboèky a zastupite¾stvá sa riadia príslunými dohodami.
4. Banka zodpovedá za svoje záväzky do výky svojho majetku.
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ných záujmoch. Kadý èlenský tát Banky má právo
a je povinný vzda sa imunity udelenej jej zástupcovi vo
vetkých prípadoch, ak sa nazdáva, e imunita by
mohla bráni výkonu spravodlivosti a vzdanie sa imunity nemá za následok pokodenie cie¾ov, pre ktoré
bola poskytnutá.

Banka nenesie zodpovednos za záväzky èlenských
tátov, a rovnako ani èlenské táty nezodpovedajú za
záväzky Banky.

3. Ustanovenia bodu 1 tohto èlánku sa neuplatòujú
na vzájomné vzahy zástupcov a orgánov tátu, ktorých je obèanom.

Èlánok XIV

Èlánok XVII

Èinnos Banky upravuje táto Dohoda, tatút Banky,
ktorý je pripojený k tejto Dohode, ako aj pravidlá vydávané Bankou v rámci svojich kompetencií.
Vychádzajúc zo záujmov ïalieho rozvoja a zdokonalenia èinnosti Banky a prehåbenia socialistickej hospodárskej spolupráce sa môu do tatútu Banky na odporúèanie Bankovej rady vnies zmeny so súhlasom vlád
èlenských tátov Banky.
Èlánok XV
1. Majetok Banky, jej aktíva a dokumenty bez oh¾adu na to, kde sú umiestnené, ako aj operácie Banky
majú imunitu voèi správnemu a súdnemu konaniu
v akejko¾vek forme s výnimkou prípadov, ak sa Banka
takejto imunity vzdá. Priestory Banky, ako aj jej poboèiek a zastupite¾stiev sú na území ktoréhoko¾vek èlenského tátu Banky nedotknute¾né.
2. Banka je na území èlenských tátov Banky:
a) oslobodená od vetkých priamych daní a poplatkov,
tak celotátnych ako aj miestnych. Dané ustanovenie sa neuplatòuje u platieb za poskytované komunálne a iné sluby;
b) oslobodená od colných poplatkov a obmedzení pri
dovoze a vývoze predmetov urèených na sluobné
úèely;
c) vyuíva vetky výhody z h¾adiska priority, taríf a poplatkov v potovej, telegrafickej a telefonickej komunikácii, ktoré v tejto krajine vyuívajú diplomatické
zastupite¾stvá.
Èlánok XVI
1. Zástupcom krajín v Bankovej rade sa pri plnení
ich sluobných povinností poskytujú na území kadého èlenského tátu nasledovné výsady a imunity:
a) imunita voèi zatknutiu alebo zadraniu, ako aj jurisdikcii súdnych intitúcií z h¾adiska vetkých úkonov, ktoré môu vykona ako zástupcovia;
b) nedotknute¾nos vetkých listín a dokumentov;
c) rovnaké colné výhody, pokia¾ ide o osobné batoiny,
aké sa poskytujú diplomatickým úradníkom zodpovedajúcej hodnosti v príslunom táte;
d) oslobodenie od osobných povinností a od priamych
daní a poplatkov v súvislosti s peòanými sumami,
ktoré predstavite¾om vypláca tát, ktorý ich menoval.
2. Výsady a imunity uvedené v tomto èlánku sa poskytujú spomenutým v òom osobám výluène v sluob-

1. Rada Banky po predloení predsedom Predstavenstva Banky urèuje kategórie funkcionárov Banky,
na ktorých sa vzahujú ustanovenia tohto èlánku.
Priezviská týchto funkcionárov predseda Predstavenstva Banky pravidelne oznamuje kompetentným orgánom èlenských tátov Banky.
2. Funkcionári Banky pri plnení si svojich sluobných povinností na území kadého èlenského tátu
Banky:
a) nepodliehajú súdnej a správnej zodpovednosti za
svoje kroky, ktoré môu vykona ako funkcionári;
b) oslobodzujú sa od osobných povinností a priamych
daní a poplatkov z h¾adiska mzdy, ktorú im vypláca
Banka. Dané ustanovenie sa nevzahuje na funkcionárov Banky, ktorí sú obèanmi tátu, v ktorom má
Banka, jej poboèky a zastupite¾stvá, sídlo;
c) majú právo na rovnaké colné výhody, pokia¾ ide
o osobné batoiny, aké sa poskytujú diplomatickým
úradníkom zodpovedajúcej hodnosti v príslunom
táte.
3. Výsady a imunita uvedené v tomto èlánku sa poskytujú funkcionárom Banky výluène v sluobných záujmoch.
Predseda Predstavenstva Banky má právo a je povinný vzda sa imunity udelenej funkcionárom Banky vo
vetkých prípadoch, ak sa nazdáva, e by takáto imunita mohla bráni výkonu spravodlivosti a ak sa môe
vzda imunity bez toho, aby boli pokodené záujmy
z h¾adiska ktorých bola poskytnutá. Vo vzahu k predsedovi Predstavenstva a èlenov Predstavenstva Banky
právo vzda sa imunity prislúcha Bankovej rade.
Èlánok XVIII
Funkcionári Banky vystupujú pri plnení svojich sluobných povinností ako medzinárodní èinitelia. Sú
podriadení výhradne Banke a sú nezávislí od akýchko¾vek orgánov a oficiálnych predstavite¾ov svojich tátov. Kadý èlenský tát Banky musí repektova medzinárodný charakter uvedených povinností.
Èlánok XIX
Najvyím riadiacim orgánom Banky vykonávajúcim
veobecné riadenie èinnosti Banky je Banková rada.
Radu Banky tvoria zástupcovia vetkých èlenských
tátov Banky, ktorých menujú vlády týchto tátov.
Kadý èlenský tát Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výky svojho vkladu do kapitálu Banky.

Príloha k èiastke 5

Zbierka zákonov 2015

Strana 181

Rada prijíma uznesenia týkajúce sa zásadných otázok èinnosti Banky uvedených v tatúte Banky jednohlasne, a v ostatných otázkach kvalifikovanou väèinou najmenej ¾ hlasov. Pri tom má Banková rada
právo prijíma uznesenia, ak sa zasadnutia Rady zúèastnia zástupcovia najmenej ¾ èlenských tátov Banky.

tu a depozitárovi tejto Dohody. Deò, kedy bol tento dokument spolu s dokumentom (iadosou) o pristúpení
doruèený depozitárovi sa povauje za deò pristúpenie
tátu k Dohode a prijatia za èlena Banky, o èom depozitár informuje èlenské táty Banky a samotnú Banku.

Èlánok XX

Kadý tát môe ukonèi èlenstvo v Banke a odstúpi
od úèasti na tejto Dohode upovedomením o tom Bankovú radu minimálne es mesiacov vopred. Poèas uvedenej doby musia by usporiadané vzahy medzi Bankou
a prísluným tátom z h¾adiska ich vzájomných záväzkov.

Výkonným orgánom Banky je Predstavenstvo Banky.
Predstavenstvo sa zodpovedá Bankovej rade.
Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho
traja zástupcovia, ktorých menuje Banková rada z obèanov èlenských tátov Banky na obdobie piatich rokov.
Základnou úlohou Predstavenstva je riadi èinnos
Banky v súlade s touto Dohodou a tatútom Banky,
ako aj uzneseniami Bankovej rady.
Predseda Predstavenstva priamo riadi operatívnu
èinnos Banky a Predstavenstva na základe zásady nedelite¾nej právomoci v rámci svojich kompetencií
a práv, ktoré mu definuje tatút a uznesenia Bankovej
rady.

Èlánok XXIV

Rada oficiálne oznámi depozitárovi tejto Dohody
ukonèenie èlenstva tátu v Banke.
Èlánok XXV
Táto Dohoda podlieha ratifikácii a nadobúda platnos dòom, keï posledná zo Zmluvných strán odovzdá
svoju ratifikaènú listinu depozitárovi tejto Dohody.
Avak Dohoda nadobudne platnos doèasne od 1. januára 1971, ak k tomuto dátumu nenadobudne platnos pod¾a prvého odseku tejto Dohody.

Èlánok XXI

Èlánok XXVI

Na vykonanie revízie èinnosti Banky sa vytvára Revízna komisia menovaná Bankovou radou.
Èlánok XXII
Nároky voèi Banke môu by predloené do dvoch rokov od momentu vzniku práva na alobu.
Èlánok XXIII

Táto Dohoda sa môe zmeni len so súhlasom vetkých èlenských tátov Banky.
Dohoda sa ukonèí v prípade, ak najmenej 2/3 èlenských tátov vyhlásia, e odstupujú od Banky pod¾a
èlánku XXIV tejto Dohody a vypovedajú túto Dohodu.
V takomto prípade Banka ukonèí svoji èinnos v lehote a spôsobom, ktorý stanoví Banková Rada.
Èlánok XXVII

Ktorýko¾vek tát, ktorý si elá pristúpi k tejto Dohode a sta sa èlenom Banky, predloí Bankovej rade oficiálnu iados, v ktorej uvedie, e zdie¾a ciele a zásady
èinnosti Banky a prijíma vetky záväzky vyplývajúce
z tejto Dohody a tatútu Banky.

Táto Dohoda sa odovzdá do úschovy na sekretariát
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plni
funkciu depozitára tejto Dohody.

Noví èlenovia Banky sa prijímajú na základe uznesenia Bankovej rady.

DANÉ v Moskve 10. júla 1970 v jednom vyhotovení
v ruskom jazyku.

Riadne overená kópia uznesenia Bankovej rady o prijatí nového tátu za èlena Banky sa zasiela tomuto tá-

Overené kópie tejto Dohody zale depozitár vetkým
Zmluvným stranám.

Na základe splnomocnenia vlády Bulharskej ¾udovej republiky
[neèitate¾ný podpis]
Na základe splnomocnenia vlády Maïarskej ¾udovej republiky
[neèitate¾ný podpis]
Na základe splnomocnenia vlády Nemeckej demokratickej republiky
[neèitate¾ný podpis]
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Na základe splnomocnenia vlády Mongolskej ¾udovej republiky
[neèitate¾ný podpis]
Na základe splnomocnenia vlády Po¾skej ¾udovej republiky
[neèitate¾ný podpis]
Na základe splnomocnenia vlády Zväzu sovietskych socialistických republík
[neèitate¾ný podpis]
Na základe splnomocnenia vlády Èeskoslovenskej socialistickej republiky
[neèitate¾ný podpis]
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TATÚT
MEDZINÁRODNEJ INVESTIÈNEJ BANKY
Medzinárodná investièná banka je zaloená na základe dohody medzi vládami Bulharskej ¾udovej republiky, Maïarskej ¾udovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej ¾udovej republiky,
Po¾skej ¾udovej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Èeskoslovenskej socialistickej republiky.
VEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Medzinárodná investièná banka, ïalej len Banka
organizuje a vykonáva dlhodobé a strednodobé úverové, ako aj iné bankové operácie v súlade s Dohodou
o zaloení Medzinárodnej investiènej banky (ïalej len
Dohoda) a jej tatútom.
Èlánok 2
Banka je právnickou osobou s názvom Medzinárodná investièná banka.
Ciele a úlohy Banky, jej právnu spôsobilos, vrátane
rozsahu právomocí a vymedzenia jej zodpovednosti,
predpisy týkajúce sa právnej úpravy èinnosti Banky,
ako aj výsad a imunity, ktoré poíva Banka, zástupcovia èlenských tátov v Rade a funkcionári Banky upravuje Dohoda a tatút Banky.
Banka je oprávnená:
a) uzatvára medzinárodné a iné zmluvy, ako aj uskutoèòova ¾ubovo¾né transakcie v rozsahu svojich
kompetencií;
b) nadobúda, prenajíma a vyvlastòova majetok;
c) vystupova pred súdom a arbitránym tribunálom;
d) zriaïova na území tátu, v ktorom má sídlo, ako aj
na území iných tátov poboèky a zastupite¾stvá;
e) vydáva pokyny a predpisy vo veciach spadajúcich
do jej kompetencií;
f) vykonáva ïalie èinnosti v záujme splnenia úloh
uloených Banke.
Èlánok 3

Èlánok 5
Banka ruèí za zachovanie tajomstva o transakciách,
dokladoch, úètoch a vkladoch svojich klientov a korepondenèných bánk.
Funkcionári a iní zamestnanci Banky sú povinní zachováva tajomstvo o transakciách, dokladoch, úètoch
a vkladoch Banky, ako aj o jej klientoch a korepondenèných bankách.
ÈLENSTVO
Èlánok 6
Zakladate¾mi  èlenmi Banky sú táty, ktoré podpísali a ratifikovali Dohodu.
Èlenmi Banky sa môu sta aj iné táty.
Ktorýko¾vek tát, ktorý má záujem sta sa èlenom
Banky predloí Bankovej rade oficiálnu iados, v ktorej uvedie, e zdie¾a ciele a zásady èinnosti Banky a prijíma vetky záväzky vyplývajúce z Dohody a tohto tatútu.
Èlenstvo v Banke sa ude¾uje na základe uznesenia
Bankovej rady.
Kadý tát môe odmietnu èlenstvo v Banke upovedomujúc o tom Bankovú radu minimálne es mesiacov vopred. Poèas uvedenej doby sa musia usporiada
vzahy medzi Bankou a prísluným tátom z h¾adiska
ich vzájomných záväzkov.
Èlánok 7
Ak intitúcie alebo organizácie èlenských tátov poruujú ustanovenia Dohody alebo tatútu Banky, menovite neplnia si svoje záväzky voèi Banke, Banková rada o tom informuje kompetentné orgány èlenských
tátov a v nevyhnutných prípadoch vlády týchto tátov.
ZDROJE BANKY
Èlánok 8

Banka nenesie zodpovednos za záväzky èlenských
tátov, a rovnako ani èlenské táty nezodpovedajú za
záväzky Banky.

Zdroje Banky sa vytvárajú z príspevkov èlenských
tátov do základného imania Banky, vkladov zúèastnených krajín do ich peciálnych fondov, získaním prostriedkov od èlenských tátov Banky a na medzinárodných devízových trhoch, prevedením èasti zisku do
rezervného kapitálu a do vlastných peciálnych fondov
Banky.

Èlánok 4

Èlánok 9

Banka má peèiatku s nápisom: Medzinárodná investièná banka. Poboèky a zastupite¾stvá, ako aj obsluné útvary Banky majú peèiatku s rovnakým nápisom a s názvom poboèky, zastupite¾stva alebo
prísluného útvaru.

Základné imanie Banky predstavuje jednu miliardu
prevodite¾ných rub¾ov. Vytvára sa v kolektívnej mene
(prevodite¾ných rub¾och) a vo vo¾ne vymenite¾ných menách alebo v zlate.

Banka zodpovedá za svoje záväzky do výky svojho
majetku.

Základné imanie sa vyuíva na úèely uvedené v Do-

Strana 184

Zbierka zákonov 2015

hode a tatúte Banky a slúi na zabezpeèenie záväzkov
Banky.
Výka základného imania sa môe zvýi v súlade
s ustanoveniami Dohody.
Príspevky do základného imania sa realizujú v súlade s ustanoveniami Dohody a uzneseniami Bankovej
rady.
tátu, ktorý uhradil príspevok do základného imania
vydá Banka certifikát, ktorý je potvrdením a dôkazom
o zaplatení príspevku.
V prípade odchodu tátu z Banky sa suma jeho príspevku do základného imania zoh¾adòuje pri usporiadaní vzahov medzi týmto tátom a Bankou z h¾adiska
ich vzájomných záväzkov.
Èlánok 10
Banka si vytvára rezervný kapitál, a taktie môe vytvára vlastné peciálne fondy. Rezervný kapitál
a vlastné peciálne fondy Banky sa vytvárajú zo zisku.
Èlánok 11
V Banke sa môu vytvára peciálne fondy zo zdrojov
zúèastnených krajín, v tom fond úverovania spoloènej
výstavby objektov v èlenských tátoch a fond úverovania podujatí spojených s poskytovaním ekonomickej
a technickej podpory rozvíjajúcim sa krajinám.
Ciele, výku, podmienky, spôsob vytvárania a fungovania peciálnych fondov definujú prísluné dohody
medzi zúèastnenými krajinami a Bankou.
Èlánok 12
Banka môe získava prostriedky v kolektívnej mene
(v prevodite¾ných rub¾och), národných menách zúèastnených krajín a vo vo¾ne vymenite¾ných menách získaním finanèných a Bankových úverov a pôièiek, prijatím strednodobých a dlhodobých vkladov, ako aj
v iných formách.
Banková rada môe prijíma uznesenia o vydaní zúroèite¾ných obligaèných pôièiek, umiestòovaných na
medzinárodných devízových trhoch.
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Èlánok 14
Úverovanie podujatí uvedených v Dohode sa uskutoèòuje na základe bených a perspektívnych úverových plánov. Spôsob vypracovania úverových plánov
urèuje Banková rada.
Èlánok 15
Banka poskytuje úvery s podielom financovania
z vlastných prostriedkov dlníka a v osobitných prípadoch  na celú hodnotu objektu.
Poskytovanie a garantovanie úverov Bankou sa
v kadom jednotlivom prípade upravuje zmluvou.
V úverovej zmluve sú uvedené ekonomické kritériá,
ktoré charakterizujú vysokú efektívnos úverovaného
objektu, podmienky poskytnutia, vyuitia a splatenia
úveru.
Úvery sa poskytujú v prvom rade na objekty zabezpeèujúce vyiu efektívnos.
Ku kritériám ekonomickej efektívnosti patria: zabezpeèenie najvyej technickej úrovne výstavby objektu,
dosiahnutie optimálneho objemu výroby úverovaným
objektom, dodriavanie optimálnych termínov návratnosti pre dané odvetvie; výroba produkcie, ktorá zodpovedá svetovým normám kvality a svetovým cenám;
existencia nevyhnutnej surovinovej základne na výrobu a odbytového trhu na produkciu; pokraèovanie vo
výstavbe objektov, ako aj iné ekonomické a finanèno-bankové kritéria, ktoré urèuje Banková rada v závislosti od charakteru a urèenia investícií.
Banka môe vypracova posudok, alebo môe odovzda na posúdenie projekt, technickú dokumentáciu
a rozpoèet prísluným národným organizáciám alebo
medzinárodným skupinám pecialistov pod¾a svojho
uváenia. Materiály a údaje potrebné na vypracovanie
posudku zabezpeèujú cez príjemcov úverov.
Pri poskytovaní úverov a záruk Banka môe poadova poskytnutie garancií.
Spôsob poskytovania a splatenia úverov, garancií,
ako aj veobecné podmienky, ktoré musia by uvedené
v úverových zmluvách, definuje Banková rada.
Èlánok 16

Podmienky vydania obligaèných pôièiek urèuje
Banková rada.

Strednodobé úvery sa poskytujú spravidla do 5 rokov, dlhodobé úvery  na maximálnu dobu do 15 rokov.

ÚVEROVÉ OPERÁCIE BANKY

Èlánok 17

Èlánok 13
Banka poskytuje dlhodobé a strednodobé úvery dlníkom uvedeným v Dohode z vlastných a získaných
prostriedkov v menách dohodnutých medzi Bankou
a dlníkom na úèely uvedené v Dohode, podie¾a sa spolu s inými bankovými intitúciami na poskytovaní takýchto úverov a vydáva záruky na záväzky hospodárskych organizácií a podnikov spôsobom stanoveným
Bankovou radou.

Splatenie úverov poskytnutých Bankou dlník vykonáva na základe harmonogramu splácania stanoveného úverovou zmluvou v medziach doby úveru. Splácanie sa zaèína spravidla najneskôr do iestich mesiacov
po termíne uvedenia úverovaného objektu do prevádzky, ktorý je zafixovaný v úverovej zmluve.
Úver sa obyèajne spláca v menách, v ktorých bol poskytnutý alebo v iných menách po dohode Banky s dlníkom.
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Èlánok 18
1. Banka prijíma nevyhnuté opatrenia zamerané na
zabezpeèenie úèelového pouitia prostriedkov úverov
a záruk, ako aj na efektívnos vyuitia uvedených prostriedkov. Za týmto úèelom sa Banka splnomocòuje:
a) pri uskutoèòovaní úverových a záruèných operácií
povo¾ova poskytovanie prostriedkov len na výdavky, ktoré sú uvedené v uzavretých zmluvách;
b) vykonáva neustálu kontrolu dodriavania podmienok úverových zmlúv tak v prípravnej fáze výstavby,
ako aj v procese jej realizácie dlníkom a splatenia
úveru;
c) vysiela na miesta svojich pecialistov, a taktie
s Bankou spolupracujúcich pecialistov medzinárodných skupín expertov tak v období prípravy, ako
aj na etape realizovania výstavby a splácania úveru
na vykonanie potrebnej kontroly. V takýchto prípadoch prísluné krajiny poskytujú súèinnos uvedeným pecialistom pri plnení ich funkcií a môu menova svojich zástupcov na úèas pri vykonávaní
uvedenej kontroly.
2. Ak dlník poruí podmienky zmluvy, Banka má
právo uplatòova nasledovné sankcie:
a) obmedzi alebo úplne zastavi poskytovanie úverov
dlníkom ;
b) zvyova úrokovú sadzbu za vyuívanie úveru poèas
doby, keï dlník poruil zmluvné podmienky;
c) poadova od takýchto dlníkov a ich garantov vrátenie Banke prísluných súm a v prípade existencie
prostriedkov dlníkov a ich garantov na úètoch
v Banke vykona z takýchto úètov predèasné stiahnutie prostriedkov;
d) prijíma iné moné opatrenia na ochranu záujmov
Banky v súlade so zásadami stanovenými Bankovou
radou.
Spôsob obmedzenia a ukonèenia úverovania stanovuje Banková rada.
Opatrenia alebo sankcie, ktoré bude Banka uplatòova v prípade poruenia úverovej zmluvy alebo podmienok záruky vydanej v prospech Banky sa urèujú v príslunej zmluve alebo v záruke.
V prípade podstatného poruenia dlníkom podmienok úverovej zmluvy alebo ruèite¾om podmienok záruky Banka o tom informuje kompetentné orgány krajiny
 dlníka alebo ruèite¾a a v prípade potreby  vládu príslunej krajiny.
OSTATNÉ BANKOVÉ OPERÁCIE
Èlánok 19
Banka môe umiestòova doèasne v iných bankách
disponibilné prostriedky, predáva a nakupova devízy, zlato a cenné papiere ako aj vykonáva iné bankové
operácie, ktoré sú v súlade s cie¾mi Banky.
ÚROKY A POPLATKY
Èlánok 20
Za poskytnuté úvery Banka vyberá úroky.
Za získavané prostriedky Banka vypláca úroky. Za
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operácie týkajúce sa záruky, ako aj realizovanie príkazov svojich klientov a korepondenèných bánk Banka
vyberá províziu a iné poplatky.
Základné zásady úrokovej politiky Banky, ako aj zásady urèovania provízie a ostatných poplatkov definuje
Banková rada.
Pri definovaní zásad úrokovej politiky Banková rada
vychádza z nevyhnutnosti diferencova úrokové sadzby zoh¾adnením termínov úverov a druhu valút.
RIADENIE BANKY
BANKOVÁ RADA
Èlánok 21
1. Najvyím riadiacim orgánom Banky vykonávajúcim veobecné riadenie èinnosti Banky je Banková
rada.
Bankovú radu tvoria zástupcovia vetkých èlenských tátov Banky, ktorých menujú vlády týchto tátov.
Kadý èlenský tát Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výky svojho vkladu do kapitálu Banky.
2. Rada zasadá pod¾a potreby, avak najmenej dvakrát roène.
3. Na zasadnutiach Rady striedavo predsedá zástupca kadého èlenského tátu Banky.
Pravidlá procedúry práce Bankovej rady definuje samotná Rada .
Èlánok 22
1. Banková rada:
a) urèuje celkové zameranie èinnosti Banky v otázkach
úverovania, získavania prostriedkov a úrokovej politiky Banky, zásady stanovenia provízie a iných poplatkov za bankové operácie, zásady spolupráce
s Bankami èlenských tátov a s ostatnými Bankami,
medzinárodnými finanèno-bankovými a inými podobnými organizáciami;
b) schva¾uje na základe návrhov predsedu Predstavenstva zoznam objektov, ktoré majú by úverované
Bankou s uvedením súm úveru pre jednotlivé objekty, ako aj urèuje veobecné podmienky, ktoré
musia by uvedené v úverových zmluvách uzatváraných Bankou. Pri tom Rada v zozname objektov osobitne stanovuje celkovú sumu a maximálnu výku
úveru pre jednotlivé objekty, v rámci ktorej má Predstavenstvo právo poskytova úvery ;
c) schva¾uje úverové plány, výroènú správu, súvahu
a rozdelenie zisku Banky, truktúru, systemizaèný
rozvrh a rozpoèet správnych výdavkov Banky;
d) menuje predsedu a èlenov Predstavenstva Banky;
e) menuje predsedu a èlenov revíznej komisie Banky,
vypoèúva si jej správy a prijíma uznesenia;
f) prijíma uznesenia o otvorení poboèiek a zastupite¾stiev Banky v èlenských tátoch a v iných krajinách,
ako aj o zruení ich èinnosti ;
g) schva¾uje Smernicu o pracovných podmienkach zamestnancov Banky, ako aj iné smernice definujúce
vzájomné vzahy Banky a zamestnancov;
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h) prijíma uznesenia o cie¾och, výke, termínoch a podmienkach vytvárania a vyuívania rezervného kapitálu a vlastných peciálnych fondov, ako aj o veobecnom poriadku vytvárania peciálnych fondov
zúèastnených krajín v Banke;
i) odporúèa:
 zvyovanie základného imania Banky ;
 zmenu tatútu Banky;
j) prijíma uznesenia:
 o vydaní obligaèných pôièiek;
 o prijatí nových èlenov Banky;
 o spôsobe a termínoch príspevkov do základného
imania Banky;
 o termíne a spôsobe ukonèenia èinnosti Banky;
k) plní iné funkcie vyplývajúce z Dohody a tatútu
Banky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cie¾ov
a úloh Banky.
2. Rada prijíma uznesenia jednohlasne v niie uvedených veciach:
 schválenie výroènej správy, súvahy a rozdelenia zisku Banky;
 o odporúèaniach na zvýenie základného imania
Banky;
 o spôsobe a termínoch príspevkov krajín do základného imania;
 o vydaní obligaèných pôièiek;
 o otvorení a zatvorení poboèiek a zastupite¾stiev
Banky;
 o menovaní predsedu Predstavenstva, èlenov Predstavenstva, predsedu a èlenov revíznej komisie;
 o prijatí nových èlenov Banky;
 o odporúèaniach na zmenu tatútu Banky;
 o spôsobe a termínoch likvidácie Banky v súlade
s èlánkom XXVI Dohody.
V ostatných otázkach Banková rada prijíma uznesenia kvalifikovanou väèinou najmenej 3/4 hlasov.
3. Rada Banky má právo postupova Predstavenstvu, aby rozhodlo o jednotlivých otázkach, ktoré patria pod¾a tatútu do kompetencie Rady.
PREDSTAVENSTVO BANKY
Èlánok 23
Výkonným orgánom Banky je Predstavenstvo Banky.
Predstavenstvo sa zodpovedá Bankovej rade.
Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho
traja zástupcovia, ktorých menuje Banková rada z obèanov èlenských tátov Banky na obdobie piatich rokov.
Základnou úlohou Predstavenstva je riadi èinnos
Banky v súlade s touto Dohodou, tatútom Banky, ako
aj uzneseniami Bankovej rady.
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niami Bankovej rady celým majetkom a prostriedkami Banky;
b) realizácia úverových plánov schválených Bankovou
radou;
c) organizácia práce za úèelom získania a umiestnenia
vo¾ných prostriedkov ;
d) predloenie zoznamu objektov Bankovej rade, ktoré
sa majú úverova s prísluným odôvodnením;
e) prijímanie uznesení o poskytnutí úverov na financovanie investièných objektov v rámci limitu úverovania, ktorý mu poskytla Banková rada ;
f) prijímanie uznesení o vydaní záruk v rámci kompetencií udelených Bankovou radou ;
i) stanovenie úrokových sadzieb a podmienok poskytovania úverov a vydávania záruk vychádzajúc zo
zásad a veobecných podmienok stanovených Bankovou radou;
j) príprava na posúdenie potrebných materiálov a ponúk Bankovej rade;
k) zastupovanie v mene Banky, ako aj predkladanie
nárokov a alôb na súd a arbitrá v mene Banky;
l) vydávanie príkazov a prijímanie uznesení v operatívnych otázkach èinnosti Banky;
m) podpisovanie zmlúv, obligácií a splnomocnení v mene Banky ;
n) organizácia a nadviazanie obchodných kontaktov
a korepondenèných vzahov Banky s inými bankami a organizáciami ;
o) schválenie pravidiel a pokynov Banky o spôsobe vykonávania úverových a iných bankových operácií
v súlade so zásadami stanovenými Bankovou radou;
p) menovanie a prepúanie zamestnancov Banky okrem èlenov Predstavenstva, schva¾ovanie interného
organizaèného poriadku, stanovenie pod¾a schváleného systemizaèného rozvrhu a rozpoètu správnych
výdavkov, výky platov a odmien pre vynikajúcich
zamestnancov;
r) stanovenie poètu systemizovaných miest a výky
platov zamestnancom obsluného technického personálu Banky v rámci Radou schva¾ovaného mzdového fondu na tieto ciele a rozdelenie týchto zamestnancov na správy a oddelenia Banky;
s) vydanie splnomocnení funkcionárom Banky na vystupovanie v mene Banky, podpisovanie zmlúv, obligácií a splnomocnenia;
t) plnenie iných úloh vyplývajúcich z Dohody, tatútu
Banky a uznesení Bankovej rady.
V otázkach uvedených v bodoch «b», «c», «d», «e», «f»,
«i», «j», «n», «o», «p», predseda Predstavenstva prijíma
rozhodnutia po ich prerokovaní na zasadnutí Predstavenstva Banky.
Výsledky prerokovania otázok na zasadnutiach
Predstavenstva sa zaznamenávajú do zápisnice.

Predseda Predstavenstva priamo riadi operatívnu
èinnos Banky a Predstavenstva na základe zásady nedelite¾nej právomoci v rámci svojich kompetencií
a práv, ktoré mu definuje tatút a uznesenia Bankovej
rady.

V prípade nesúhlasu jednotlivých èlenov Predstavenstva s rozhodnutím prijatým predsedom Predstavenstva môu poadova o uvedenie ich názorov do zápisnice a ak to bude potrebné môu o tom informova
Bankovú radu.

Do kompetencií Predsedu Predstavenstva patrí:
a) disponovanie v súlade so tatútom Banky a uznese-

Èlenovia Predstavenstva riadia jednotlivé úseky práce a zodpovedajú sa predsedovi Predstavenstva.
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Èlánok 24
Predseda Predstavenstva, èlenovia Predstavenstva
a ostatní funkcionári Banky vystupujú pri plnení svojich sluobných povinností ako medzinárodní èinitelia.
Sú podriadení Banke a sú nezávislí od akýchko¾vek orgánov a oficiálnych predstavite¾ov tátov, ktorých sú
obèanmi.
REVÍZIA ÈINNOSTI BANKY
Èlánok 25
Revíziu èinnosti Banky zahàòajúcu kontrolu plnenia
uznesení Bankovej rady, výroènej správy, pokladne
a majetku, evidencie, výkazníctva a administratívy
Banky, jej poboèiek a zastupite¾stiev vykonáva Revízna
komisia menovaná Bankovou radou na obdobie piatich
rokov v zloení predseda Revíznej komisie a traja èlenovia.
Predseda a èlenovia Revíznej komisie nesmú zastáva akúko¾vek funkciu v Banke.
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rozhodcovský súd, ktorý sa vyberá u z pôsobiacich
alebo sa znovu vytvára.
Ak k dohode nedôjde, rieenie sporov postupuje na
preskúmanie na arbitrány súd pri obchodnej komore
tátu, v ktorom má Banka svoje sídlo.
VÝKAZNÍCTVO
Èlánok 29
Finanèný rok Banky sa poèíta od 1. januára do 31.
decembra vrátane. Roèné súvahy sa publikujú spôsobom stanoveným Bankovou radou.
HOSPODÁRSKY ROZPOÈET
A ROZDELENIE ZISKU BANKY
Èlánok 30
Banka vykonáva svoju èinnos na zásade hospodárskeho rozpoètu zabezpeèujúc jej rentabilitu.

Predseda Predstavenstva Banky dáva Revíznej komisii k dispozícii vetky materiály, potrebné na vykonanie
revízie.

Èistý zisk Banky po schválení výroènej správy sa rozde¾uje na základe uznesenia Bankovej rady. Zisk môe
by urèený na vytváranie rezervného kapitálu, vlastných peciálnych fondov, môe by rozdelený medzi
èlenské táty a pouitý na iné úèely.

Správy Revíznej komisie sa predkladajú Bankovej
rade.

SPÔSOB ZMENY TATÚTU

Organizáciu a spôsob revízií definuje Banková rada.

ORGANIZÁCIA BANKY
Èlánok 26
Banka má útvary, oddelenia a môe ma poboèky
a zastupite¾stvá.
truktúru Banky schva¾uje Banková rada.
Personál Banky sa zostavuje z obèanov èlenských
tátov Banky v súlade so smernicou o pracovných podmienkach zamestnancov Banky.
SPÔSOB RIEENIA SPOROV

Èlánok 31
V súlade s èlánkom XIV Dohody sa môu zmeny
v tatúte Banky vykonáva so súhlasom vlády èlenských tátov Banky na odporúèanie Bankovej rady.
Èlánok 32
Návrhy na zmenu tatútu Banky môe predklada
kadý èlenský tát Banky, ako aj Predstavenstvo Banky na posúdenie Rade.

Èlánok 27

UKONÈENIE ÈINNOSTI BANKY

Nároky voèi Banke mono uplatni do dvoch rokov od
vzniku práva na alobu.

Èlánok 33

Èlánok 28
Spory Banky s klientelou po dohode strán skúma

Èinnos Banky je moné ukonèi v súlade s ustanoveniami èlánku XXVI Dohody. Termíny a postup pri
ukonèení èinnosti Banky a jej likvidácii urèí Banková
rada.
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Ñ Î ÃË À Ø Å Í È Å Î Á Î Á ÐÀ Ç Î Â À Í È È
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
Ïðàâèòåëüñòâà Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèè,
Âåíãåðñêîé
Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè,
Ãåðìàíñêîé
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè, Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè, Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ñîþçà
Ñîâåòñêèõ
Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
Ðåñïóáëèê
è ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè,
ðóêîâîäñòâóÿñü èíòåðåñàìè ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà Äîãîâàðèâàþùèõñÿ Ñòîðîí,
äîãîâîðèëèñü î íèæåñëåäóþùåì:
Ñòàòüÿ I
Ó÷ðåäèòü Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Áàíê».
Ó÷ðåäèòåëÿìè-÷ëåíàìè
Áàíêà
ÿâëÿþòñÿ
Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû.
Â ÷ëåíû Áàíêà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è äðóãèå ñòðàíû.
Ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ äðóãèõ ñòðàí â ÷ëåíû Áàíêà
óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòàòüåé XXIII íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
Äåÿòåëüíîñòü Áàíêà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïîëíîãî
ðàâíîïðàâèÿ è óâàæåíèÿ ñóâåðåíèòåòà âñåõ ñòðàí-÷ëåíîâ
Áàíêà.
Ìåñòîïðåáûâàíèå Áàíêà — ãîðîä Ìîñêâà.
Áàíê ñîçäàåòñÿ è áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü
â
ñîîòâåòñòâèè
ñî
ñëåäóþùèìè
ïîëîæåíèÿìè.
Ñòàòüÿ II
Îñíîâíîé çàäà÷åé Áàíêà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
äîëãîñðî÷íûõ è ñðåäíåñðî÷íûõ êðåäèòîâ â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ ìåæäóíàðîäíûì ñîöèàëèñòè÷åñêèì ðàçäåëåíèåì òðóäà,
ñïåöèàëèçàöèåé è êîîïåðèðîâàíèåì ïðîèçâîäñòâà;
çàòðàòàìè íà ðàñøèðåíèå ñûðüåâîé è òîïëèâíîé áàçû
â ñîâìåñòíûõ èíòåðåñàõ, ñî ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòîâ
â äðóãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ïðåäñòàâëÿþùèõ
âçàèìíûé èíòåðåñ äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàí-÷ëåíîâ
Áàíêà, à òàêæå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ
íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñòðàí è äðóãèå öåëè,
óñòàíàâëèâàåìûå Ñîâåòîì Áàíêà è ñîîòâåòñòâóþùèå
çàäà÷àì Áàíêà.
Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Áàíê äîëæåí èñõîäèòü èç íå-

îáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ðåñóðñîâ, ãàðàíòèðîâàíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ïî åãî
îáÿçàòåëüñòâàì è ñòðîãîé îòâåòñòâåííîñòè ïî âîçâðàòó
âûäàííûõ Áàíêîì êðåäèòîâ.
Êðåäèòóåìûå Áàíêîì îáúåêòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
âûñøåìó íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ, îáåñïå÷èâàòü
ïðîèçâîäñòâî
ïðîäóêöèè
âûñøåãî
êà÷åñòâà
ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè è öåíàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè
ìèðîâîìó ðûíêó.
Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êðåäèòû íà ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ
èíòåðåñ äëÿ íåñêîëüêèõ ñòðàí-÷ëåíîâ, ïðè íàëè÷èè
äîëãîñðî÷íûõ ñîãëàøåíèé èëè èíîé äîãîâîðåííîñòè íà
îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé è íà ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ è î ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäèìîé èìè ïðîäóêöèè
âî âçàèìíûõ èíòåðåñàõ ñòðàí-÷ëåíîâ, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå
è
ðåêîìåíäàöèè
ïî
êîîðäèíàöèè
íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ ïëàíîâ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà.
Äåÿòåëüíîñòü Áàíêà äîëæíà áûòü îðãàíè÷åñêè ñâÿçàíà
ñ ñèñòåìîé ìåðîïðèÿòèé ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
ñáëèæåíèþ è ïîñòåïåííîìó âûðàâíèâàíèþ óðîâíåé
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí-÷ëåíîâ ïðè ñîáëþäåíèè
ïðèíöèïîâ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
êðåäèòîâ Áàíêà. Ïî äîãîâîðåííîñòè ñ Ñîâåòîì
Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè Áàíê ó÷àñòâóåò ïðè
ðàññìîòðåíèè ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè ÑÝÂ
âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ
ñ
êîîðäèíàöèåé
ïëàíîâ
íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñòðàí-÷ëåíîâ â îáëàñòè
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ âçàèìíûé
èíòåðåñ.
Ñòàòüÿ III
1. Óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñóììå
îäíîãî ìèëëèàðäà ïåðåâîäíûõ ðóáëåé. Îí îáðàçóåòñÿ
â êîëëåêòèâíîé âàëþòå (â ïåðåâîäíûõ ðóáëÿõ)
è â ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìûõ âàëþòàõ èëè â çîëîòå.
Çîëîòîå ñîäåðæàíèå ïåðåâîäíîãî ðóáëÿ ñîñòàâëÿåò
0,987412 ãðàììà ÷èñòîãî çîëîòà.
2. Äîëåâûå âçíîñû (êâîòû) Äîãîâàðèâàþùèõñÿ Ñòîðîí
â óñòàâíîì êàïèòàëå óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà
ýêñïîðòà â èõ âçàèìíîì òîâàðîîáîðîòå è ñîñòàâëÿþò äëÿ:
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Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
Áîëãàðèè

85,1 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Âåíãåðñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè

83,7 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Ãåðìàíñêîé
Äåìîêðàòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè

176,1 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè

4,5 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Ïîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè

121,4 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Ñîþçà Ñîâåòñêèõ
399,3 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðóáëåé
Ðåñïóáëèê
×åõîñëîâàöêîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè

129,9 ìèëëèîíà ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé

Íà ñóììó äîëåâûõ âçíîñîâ (êâîò) ñòðàí-÷ëåíîâ
óïîëíîìî÷åííûå áàíêè ýòèõ ñòðàí âûäàþò Áàíêó
îáÿçàòåëüñòâà.
3. Óñòàâíûé êàïèòàë îáðàçóåòñÿ â ðàçìåðå 70%
â ïåðåâîäíûõ ðóáëÿõ è â ðàçìåðå 30% â ñâîáîäíî
êîíâåðòèðóåìûõ âàëþòàõ èëè â çîëîòå.
4. Ïåðâûé
âçíîñ
â
óñòàâíûé
êàïèòàë
Äîãîâàðèâàþùèåñÿ
Ñòîðîíû
ïðîèçâîäÿò
ïðè
îáðàçîâàíèè Áàíêà â ðàçìåðå 175 ìèëëèîíîâ ïåðåâîäíûõ
ðóáëåé. Âòîðîé âçíîñ â ðàçìåðå 175 ìèëëèîíîâ
ïåðåâîäíûõ ðóáëåé ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå âòîðîãî ãîäà
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà.
Îñòàëüíàÿ ÷àñòü êàïèòàëà îïëà÷èâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ðàçâèòèÿ îïåðàöèé Áàíêà è ïîòðåáíîñòè â ñðåäñòâàõ
â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ñîâåòîì Áàíêà.
5. Óñòàâíûé êàïèòàë ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ñ ñîãëàñèÿ
ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ïî ðåêîìåíäàöèè
Ñîâåòà Áàíêà. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîîòâåòñòâóþùèõ âçíîñîâ
îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà.
6. Óñòàâíûé êàïèòàë óâåëè÷èâàåòñÿ è ïðè ïðèåìå
íîâîãî ÷ëåíà Áàíêà íà ñóììó åãî äîëåâîãî âçíîñà (êâîòû)
â ýòîò êàïèòàë. Ñóììà, ñïîñîá è ñðîêè âçíîñà
îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíîé.
Ñòàòüÿ IV
Áàíê îáðàçóåò ðåçåðâíûé êàïèòàë.
Áàíê ìîæåò ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå ñïåöèàëüíûå
ôîíäû.
Öåëè,

ðàçìåð,

ñðîêè,

óñëîâèÿ

îáðàçîâàíèÿ
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è èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâíîãî êàïèòàëà è ñîáñòâåííûõ
ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ V
Â Áàíêå ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ôîíäû çà ñ÷åò
ðåñóðñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí.
Ñòàòüÿ VI
Áàíê ìîæåò ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà â êîëëåêòèâíîé
âàëþòå (â ïåðåâîäíûõ ðóáëÿõ), íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí è â ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìûõ
âàëþòàõ ïóòåì ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ è áàíêîâñêèõ
êðåäèòîâ
è
çàéìîâ,
ïðèíÿòèÿ
ñðåäíåñðî÷íûõ
è äîëãîñðî÷íûõ âêëàäîâ, à òàêæå â äðóãèõ ôîðìàõ.
Ñîâåò Áàíêà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î âûïóñêå
Áàíêîì
ïðîöåíòíûõ
îáëèãàöèîííûõ
çàéìîâ,
ðàçìåùàåìûõ íà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ ðûíêàõ.
Óñëîâèÿ âûïóñêà îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ îïðåäåëÿþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ VII
1. Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò äîëãîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå
êðåäèòû íà öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé II íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ.
2. Êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) áàíêàì, õîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì
ñòðàí-÷ëåíîâ
Áàíêà, îôèöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì ñòðàíàìè-÷ëåíàìè
íà ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ;
á) ìåæäóíàðîäíûì îðãàíèçàöèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì
ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà, çàíèìàþùèìñÿ õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòüþ;
â) áàíêàì è ýêîíîìè÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì äðóãèõ ñòðàí â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ñîâåòîì Áàíêà.
3. Áàíê ìîæåò âûäàâàòü ãàðàíòèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ VIII
Ïîðÿäîê êðåäèòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå ñðîêè,
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîãàøåíèÿ
êðåäèòîâ, âûäà÷è ãàðàíòèé, à òàêæå ïðèìåíåíèÿ ñàíêöèé
ïðè íàðóøåíèè óñëîâèé ïî êðåäèòàì è ãàðàíòèÿì
ðåãóëèðóþòñÿ Óñòàâîì è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà.
Ñòàòüÿ IX
Áàíê ìîæåò ðàçìåùàòü â äðóãèõ áàíêàõ âðåìåííî
ñâîáîäíûå ñðåäñòâà, ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü âàëþòó, çîëîòî
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è öåííûå áóìàãè, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü äðóãèå
áàíêîâñêèå îïåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì Áàíêà.
Ñòàòüÿ X
Áàíê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îáåñïå÷èâàÿ åå
ðåíòàáåëüíîñòü.
Ñòàòüÿ XI
Áàíê èìååò ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ îðãàíàìè Ñîâåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè,
Ìåæäóíàðîäíûì áàíêîì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
è
ñ
äðóãèìè
ýêîíîìè÷åñêèìè
îðãàíèçàöèÿìè
ñòðàí-÷ëåíîâ.
Áàíê ìîæåò íà îñíîâå ðàâíîïðàâèÿ âñòóïàòü â êîíòàêòû
è óñòàíàâëèâàòü äåëîâûå îòíîøåíèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûìè
ôèíàíñîâî-êðåäèòíûìè è äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè
èíñòèòóòàìè, à òàêæå ñ äðóãèìè áàíêàìè.
Õàðàêòåð è ôîðìû ýòèõ îòíîøåíèé îïðåäåëÿþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ XII
Ó÷àñòèå ñòðàí â Áàíêå è äåÿòåëüíîñòü Áàíêà íå ìîãóò
ñëóæèòü êàêèì-ëèáî ïðåïÿòñòâèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ íåïîñðåäñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ è äðóãèõ
äåëîâûõ ñâÿçåé ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ìåæäó ñîáîé, ñ äðóãèìè ñòðàíàìè è ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.
Êðåäèòíûå îïåðàöèè Áàíêà íå çàìåíÿþò ïðèìåíÿåìûå
íà ïðàêòèêå ïðèíöèïû è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
êðåäèòîâ íà îñíîâå äâóñòîðîííèõ ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ ñîãëàøåíèé ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
è âçàèìíîé ïîìîùè.
Ñòàòüÿ XIII
1. Áàíê ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì.
Áàíê ïîëüçóåòñÿ ïðàâîñïîñîáíîñòüþ, íåîáõîäèìîé äëÿ
âûïîëíåíèÿ åãî ôóíêöèé è äîñòèæåíèÿ åãî öåëåé,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ
è Óñòàâà Áàíêà.
2. Íà òåððèòîðèè êàæäîé ñòðàíû-÷ëåíà Áàíê, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí â Ñîâåòå è äîëæíîñòíûå ëèöà Áàíêà
ïîëüçóþòñÿ ïðèâèëåãèÿìè è èììóíèòåòàìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è äîñòèæåíèÿ
öåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì
è Óñòàâîì Áàíêà. Âûøåóïîìÿíóòûå ïðèâèëåãèè
è èììóíèòåòû îïðåäåëÿþòñÿ ñòàòüÿìè XV, XVI è XVII
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3. Áàíê ìîæåò îòêðûâàòü íà òåððèòîðèè ñòðàíû
ìåñòîíàõîæäåíèÿ, à òàêæå íà òåððèòîðèè äðóãèõ ñòðàí
îòäåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
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Ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó Áàíêîì è ñòðàíîé ìåñòîíàõîæäåíèÿ Áàíêà, åãî îòäåëåíèé è ïðåäñòàâèòåëüñòâ
îïðåäåëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñîãëàøåíèÿìè.
4. Áàíê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì
â ïðåäåëàõ ïðèíàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà.
Áàíê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì
ñòðàí-÷ëåíîâ, ðàâíî êàê è ñòðàíû-÷ëåíû íå îòâå÷àþò ïî
îáÿçàòåëüñòâàì Áàíêà.
Ñòàòüÿ XIV
Äåÿòåëüíîñòü
Áàíêà
ðåãóëèðóåòñÿ
íàñòîÿùèì
Ñîãëàøåíèåì, Óñòàâîì Áàíêà, ïðèëàãàåìûì ê ýòîìó
Ñîãëàøåíèþ, à òàêæå ïðàâèëàìè, èçäàâàåìûìè Áàíêîì
â ïðåäåëàõ åãî êîìïåòåíöèè.
Èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è óãëóáëåíèÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
â Óñòàâ Áàíêà ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ ñ ñîãëàñèÿ
ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ïî ðåêîìåíäàöèè
Ñîâåòà Áàíêà.
Ñòàòüÿ XV
1. Èìóùåñòâî Áàíêà, åãî àêòèâû è äîêóìåíòû
íåçàâèñèìî îò ìåñòà èõ íàõîæäåíèÿ, à òàêæå îïåðàöèè
Áàíêà ïîëüçóþòñÿ èììóíèòåòîì îò àäìèíèñòðàòèâíîãî
è ñóäåáíîãî âìåøàòåëüñòâà â ëþáîé ôîðìå, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà Áàíê ñàì îòêàçûâàåòñÿ îò
èììóíèòåòà. Ïîìåùåíèÿ Áàíêà, à òàêæå åãî îòäåëåíèé
è ïðåäñòàâèòåëüñòâ íà òåððèòîðèè ëþáîé ñòðàíû-÷ëåíà
Áàíêà ÿâëÿþòñÿ íåïðèêîñíîâåííûìè.
2. Áàíê íà òåððèòîðèè ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà:
à) îñâîáîæäàåòñÿ îò âñåõ ïðÿìûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, êàê
îáùåãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è ìåñòíûõ. Ýòî ïîëîæåíèå
íå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè ïëàòåæåé çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ è äðóãèõ óñëóã;
á) îñâîáîæäàåòñÿ îò òàìîæåííûõ ñáîðîâ è îãðàíè÷åíèé
ïðè ââîçå è âûâîçå ïðåäìåòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
â) ïîëüçóåòñÿ
âñåìè
ëüãîòàìè
â
îòíîøåíèè
ïåðâîî÷åðåäíîñòè, òàðèôîâ è ñòàâîê ïî÷òîâîé,
òåëåãðàôíîé è òåëåôîííîé ñâÿçè, êîòîðûìè â ýòîé
ñòðàíå
ïîëüçóþòñÿ
äèïëîìàòè÷åñêèå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Ñòàòüÿ XVI
1. Ïðåäñòàâèòåëÿì ñòðàí â Ñîâåòå Áàíêà ïðè
èñïîëíåíèè èìè ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà òåððèòîðèè êàæäîé ñòðàíû-÷ëåíà
Áàíêà ñëåäóþùèå ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû:
à) èììóíèòåò îò ëè÷íîãî àðåñòà èëè çàäåðæàíèÿ, à òàêæå
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îò þðèñäèêöèè ñóäåáíûõ ó÷ðåæäåíèé â îòíîøåíèè
âñåõ äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû èìè â
êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëåé;
á) íåïðèêîñíîâåííîñòü âñåõ áóìàã è äîêóìåíòîâ;
â) òå æå òàìîæåííûå ëüãîòû â îòíîøåíèè èõ ëè÷íîãî
áàãàæà, êàêèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïî
ðàíãó ñîòðóäíèêàì äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ â äàííîé ñòðàíå;
ã) îñâîáîæäåíèå îò ëè÷íûõ ïîâèííîñòåé è îò ïðÿìûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ â îòíîøåíèè äåíåæíûõ ñóìì,
âûïëà÷èâàåìûõ ïðåäñòàâèòåëÿì íàçíà÷èâøåé èõ
ñòðàíîé.
2. Ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùåé ñòàòüåé, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óïîìÿíóòûì â íåé
ëèöàì èñêëþ÷èòåëüíî â ñëóæåáíûõ èíòåðåñàõ. Êàæäàÿ
ñòðàíà-÷ëåí Áàíêà èìååò ïðàâî è îáÿçàíà îòêàçàòüñÿ îò
èììóíèòåòà ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà,
ïî ìíåíèþ ýòîé ñòðàíû, èììóíèòåò ïðåïÿòñòâóåò
îñóùåñòâëåíèþ ïðàâîñóäèÿ è îòêàç îò èììóíèòåòà íå
íàíåñåò óùåðáà öåëÿì, â ñâÿçè ñ êîòîðûìè îí áûë
ïðåäîñòàâëåí.
3. Ïîëîæåíèÿ ï. 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿþòñÿ
ê âçàèìîîòíîøåíèÿì ìåæäó ïðåäñòàâèòåëåì è îðãàíàìè
ñòðàíû, ãðàæäàíèíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ.
Ñòàòüÿ XVII
1. Ñîâåò Áàíêà ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâëåíèÿ Áàíêà îïðåäåëÿåò êàòåãîðèè äîëæíîñòíûõ ëèö
Áàíêà, ê êîòîðûì ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé
ñòàòüè. Ôàìèëèè òàêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïåðèîäè÷åñêè
ñîîáùàþòñÿ
Ïðåäñåäàòåëåì
Ïðàâëåíèÿ
Áàíêà
êîìïåòåíòíûì îðãàíàì ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà.
2. Äîëæíîñòíûå ëèöà Áàíêà ïðè èñïîëíåíèè èìè ñâîèõ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè êàæäîé
ñòðàíû-÷ëåíà Áàíêà:
à)

íå ïîäëåæàò ñóäåáíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà âñå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èìè ñîâåðøåíû â êà÷åñòâå äîëæíîñòíûõ ëèö;

á) îñâîáîæäàþòñÿ îò ëè÷íûõ ïîâèííîñòåé è îò ïðÿìûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ â îòíîøåíèè âûïëà÷èâàåìîé èì
Áàíêîì çàðàáîòíîé ïëàòû. Ýòî ïîëîæåíèå íå
ïðèìåíÿåòñÿ ê äîëæíîñòíûì ëèöàì Áàíêà,
ÿâëÿþùèìñÿ ãðàæäàíàìè ñòðàíû ìåñòîíàõîæäåíèÿ
Áàíêà, åãî îòäåëåíèé è ïðåäñòàâèòåëüñòâ ;
â) èìåþò ïðàâî íà òå æå òàìîæåííûå ëüãîòû â îòíîøåíèè
èõ ëè÷íîãî áàãàæà, êàêèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèì
ïî
ðàíãó
ñîòðóäíèêàì
äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ â äàííîé ñòðàíå.
3. Ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùåé ñòàòüåé, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîëæíîñòíûì
ëèöàì Áàíêà èñêëþ÷èòåëüíî â ñëóæåáíûõ èíòåðåñàõ.
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Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Áàíêà èìååò ïðàâî è îáÿçàí
îòêàçàòüñÿ îò èììóíèòåòà äîëæíîñòíûõ ëèö Áàíêà âî
âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà, ïî åãî ìíåíèþ, èììóíèòåò
ïðåïÿòñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ ïðàâîñóäèÿ è îòêàç îò
èììóíèòåòà íå íàíåñåò óùåðáà öåëÿì, â ñâÿçè ñ êîòîðûìè
îí áûë ïðåäîñòàâëåí. Â îòíîøåíèè Ïðåäñåäàòåëÿ
è ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ Áàíêà ïðàâî îòêàçà îò èììóíèòåòà
ïðèíàäëåæèò Ñîâåòó Áàíêà.
Ñòàòüÿ XVIII
Äîëæíîñòíûå ëèöà Áàíêà ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé äåéñòâóþò â êà÷åñòâå
ìåæäóíàðîäíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö. Îíè ïîä÷èíÿþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî Áàíêó è íåçàâèñèìû îò ëþáûõ îðãàíîâ
è îôèöèàëüíûõ ëèö ñâîèõ ñòðàí. Êàæäàÿ ñòðàíà-÷ëåí
Áàíêà äîëæíà óâàæàòü ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð ýòèõ
îáÿçàííîñòåé.
Ñòàòüÿ XIX
Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ Áàíêà, îñóùåñòâëÿþùèì
îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Áàíêà, ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò
Áàíêà.
Ñîâåò Áàíêà ñîñòîèò èç ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà, íàçíà÷àåìûõ ïðàâèòåëüñòâàìè ýòèõ
ñòðàí.
Êàæäàÿ ñòðàíà-÷ëåí Áàíêà èìååò â Ñîâåòå îäèí ãîëîñ
íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà åå âçíîñà â êàïèòàë Áàíêà.
Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ïåðå÷èñëåííûì â Óñòàâå
Áàíêà ïðèíöèïèàëüíûì âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Áàíêà
åäèíîãëàñíî,
à
ïî
äðóãèì
âîïðîñàì
—
êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå 3/4
ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì Ñîâåò Áàíêà ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ, åñëè íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðèñóòñòâóþò
ïðåäñòàâèòåëè íå ìåíåå 3/4 ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà.
Ñòàòüÿ XX
Èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Áàíêà ÿâëÿåòñÿ Ïðàâëåíèå
Áàíêà. Ïðàâëåíèå ïîäîò÷åòíî Ñîâåòó Áàíêà.
Ïðàâëåíèå ñîñòîèò èç Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ è òðåõ
åãî çàìåñòèòåëåé, íàçíà÷àåìûõ Ñîâåòîì Áàíêà èç
ãðàæäàí ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà íà ñðîê ïÿòü ëåò.
Îñíîâíîé çàäà÷åé Ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî
äåÿòåëüíîñòüþ Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ñîãëàøåíèåì è Óñòàâîì Áàíêà, à òàêæå ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà Áàíêà.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî îïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ Áàíêà
è Ïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà åäèíîíà÷àëèÿ â ðàìêàõ
åãî êîìïåòåíöèè è ïðàâ, îïðåäåëåííûõ Óñòàâîì
è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà.
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Ñòàòüÿ XXI
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåâèçèè äåÿòåëüíîñòè Áàíêà ñîçäàåòñÿ
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ, íàçíà÷àåìàÿ Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ XXII
Ïðåòåíçèè ê Áàíêó ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû â òå÷åíèå
äâóõ ëåò ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà èñê.
Ñòàòüÿ XXIII
Ëþáàÿ
ñòðàíà,
æåëàþùàÿ
ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ è âñòóïèòü â ÷ëåíû Áàíêà,
ïîäàåò â Ñîâåò Áàíêà îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå
ñ óêàçàíèåì, ÷òî îíà ðàçäåëÿåò öåëè è ïðèíöèïû
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà,
âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è Óñòàâà Áàíêà.
Ïðèåì â ÷ëåíû Áàíêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ
Ñîâåòà Áàíêà.
Íàäëåæàùèì îáðàçîì óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ ðåøåíèÿ
Ñîâåòà Áàíêà î ïðèåìå â ÷ëåíû Áàíêà íîâîé ñòðàíû
íàïðàâëÿåòñÿ ýòîé ñòðàíå è äåïîçèòàðèþ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ. Ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äåïîçèòàðèåì óêàçàííîãî
äîêóìåíòà âìåñòå ñ äîêóìåíòîì (çàÿâëåíèåì)
î ïðèñîåäèíåíèè ñòðàíà ñ÷èòàåòñÿ ïðèñîåäèíèâøåéñÿ
ê Ñîãëàøåíèþ è ïðèíÿòîé â ÷ëåíû Áàíêà, î ÷åì
äåïîçèòàðèé óâåäîìëÿåò ñòðàíû-÷ëåíû Áàíêà è Áàíê.
Ñòàòüÿ XXIV
Êàæäàÿ ñòðàíà ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ÷ëåíñòâà â Áàíêå
è ó÷àñòèÿ â íàñòîÿùåì Ñîãëàøåíèè ñ óâåäîìëåíèåì îá
ýòîì Ñîâåòà Áàíêà íå ìåíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ.
Â òå÷åíèå, óêàçàííîãî ñðîêà äîëæíû áûòü óðåãóëèðîâàíû
îòíîøåíèÿ ìåæäó Áàíêîì è ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíîé ïî
èõ âçàèìíûì îáÿçàòåëüñòâàì.
Î âûõîäå ñòðàíû èç Áàíêà Ñîâåò îôèöèàëüíî
óâåäîìëÿåò äåïîçèòàðèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
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Ñòàòüÿ XXV
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ïîäëåæèò ðàòèôèêàöèè
è âñòóïèò â ñèëó ñ äàòû, êîãäà ïîñëåäíÿÿ èç
Äîãîâàðèâàþùèõñÿ
Ñòîðîí
ñäàñò
ñâîþ
ðàòèôèêàöèîííóþ
ãðàìîòó
äåïîçèòàðèþ
ýòîãî
Ñîãëàøåíèÿ.
Îäíàêî Ñîãëàøåíèå áóäåò ââåäåíî â äåéñòâèå âðåìåííî
ñ 1 ÿíâàðÿ 1971 ãîäà, åñëè òîëüêî îíî íà ýòó äàòó íå
âñòóïèò â ñèëó ñîãëàñíî ïåðâîìó àáçàöó íàñòîÿùåé
ñòàòüè.
Ñòàòüÿ XXVI
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü èçìåíåíî ëèøü
ñ ñîãëàñèÿ âñåõ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà.
Ñîãëàøåíèå ïðåêðàòèò ñâîå äåéñòâèå, åñëè íå ìåíåå 2/3
ñòðàí-÷ëåíîâ çàÿâÿò îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â Áàíêå
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé XXIV íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ
è î äåíîíñàöèè Ñîãëàøåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå äåÿòåëüíîñòü Áàíêà áóäåò ïðåêðàùåíà
â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ XXVII
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå áóäåò ñäàíî íà õðàíåíèå
Ñåêðåòàðèàòó Ñîâåòà Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè,
êîòîðûé áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèè äåïîçèòàðèÿ ýòîãî
Ñîãëàøåíèÿ.
ÑÎÂÅÐØÅÍÎ â ãîðîäå Ìîñêâå 10 èþëÿ 1970 ãîäà
â îäíîì ýêçåìïëÿðå íà ðóññêîì ÿçûêå.
Çàâåðåííûå êîïèè íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ áóäóò
ðàçîñëàíû äåïîçèòàðèåì âñåì Äîãîâàðèâàþùèìñÿ
Ñòîðîíàì.

Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Âåíãåðñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
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Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
Ïî óïîëíîìî÷èþ Ïðàâèòåëüñòâà ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
[íåðàçáîð÷èâàÿ ïîäïèñü]
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ÓÑÒÀÂ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê ó÷ðåæäåí íà
îñíîâàíèè Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâàìè
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèè, Âåíãåðñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè, Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè,
Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, Ïîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè, Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
Ðåñïóáëèê
è
×åõîñëîâàöêîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè.
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Ñòàòüÿ 1
Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê, â äàëüíåéøåì
èìåíóåìûé «Áàíê», îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò
äîëãîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå êðåäèòíûå, à òàêæå
äðóãèå
áàíêîâñêèå
îïåðàöèè
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ Ñîãëàøåíèåì îá îáðàçîâàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî
èíâåñòèöèîííîãî áàíêà (â äàëüíåéøåì èìåíóåìûì
«Ñîãëàøåíèå») è åãî Óñòàâîì.
Ñòàòüÿ 2
Áàíê ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì ñ íàèìåíîâàíèåì
«Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê».
Öåëè è çàäà÷è Áàíêà, åãî ïðàâîñïîñîáíîñòü, â òîì
÷èñëå ïðàâîìî÷èÿ è ïðåäåëû åãî îòâåòñòâåííîñòè,
ïîëîæåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà, à òàêæå êàñàþùèåñÿ ïðèâèëåãèé
è
èììóíèòåòîâ,
êîòîðûìè
ïîëüçóåòñÿ
Áàíê,
ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí-÷ëåíîâ â Ñîâåòå è äîëæíîñòíûå
ëèöà Áàíêà, îïðåäåëÿþòñÿ Ñîãëàøåíèåì è Óñòàâîì Áàíêà.
Áàíê ïðàâîìî÷åí:
à) çàêëþ÷àòü ìåæäóíàðîäíûå è äðóãèå ñîãëàøåíèÿ,
à òàêæå ñîâåðøàòü ëþáûå ñäåëêè â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè;
á) ïðèîáðåòàòü, àðåíäîâàòü è îò÷óæäàòü èìóùåñòâî;
â) âûñòóïàòü â ñóäåáíûõ è àðáèòðàæíûõ îðãàíàõ;
ã) îòêðûâàòü íà òåððèòîðèè ñòðàíû ìåñòîíàõîæäåíèÿ,
à òàêæå íà òåððèòîðèè äðóãèõ ñòðàí îòäåëåíèÿ
è ïðåäñòàâèòåëüñòâà;
ä) èçäàâàòü èíñòðóêöèè è ïðàâèëà ïî âîïðîñàì,
îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;
å) ñîâåðøàòü äðóãèå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà
âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà Áàíê çàäà÷.
Ñòàòüÿ 3
Áàíê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì
â ïðåäåëàõ ïðèíàäëåæàùåãî åìó èìóùåñòâà.

Áàíê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì
ñòðàí-÷ëåíîâ, ðàâíî êàê è ñòðàíû-÷ëåíû íå îòâå÷àþò ïî
îáÿçàòåëüñòâàì Áàíêà.
Ñòàòüÿ 4
Áàíê èìååò ïå÷àòü ñ íàäïèñüþ: «Ìåæäóíàðîäíûé
èíâåñòèöèîííûé áàíê». Îòäåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà,
à òàêæå îáñëóæèâàþùèå ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà èìåþò
ïå÷àòü ñ òîé æå íàäïèñüþ ñ äîáàâëåíèåì íàèìåíîâàíèÿ
îòäåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüñòâà èëè ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïîäðàçäåëåíèÿ.
Ñòàòüÿ 5
Áàíê ãàðàíòèðóåò òàéíó ïî îïåðàöèÿì, äîêóìåíòàì,
ñ÷åòàì è âêëàäàì åãî êëèåíòîâ è êîððåñïîíäåíòîâ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà è äðóãèå ñîòðóäíèêè Áàíêà îáÿçàíû
õðàíèòü òàéíó ïî îïåðàöèÿì, äîêóìåíòàì, ñ÷åòàì
è
âêëàäàì
Áàíêà,
à
òàêæå
åãî
êëèåíòîâ
è êîððåñïîíäåíòîâ.
×ËÅÍÑÒÂÎ
Ñòàòüÿ 6
Ó÷ðåäèòåëÿìè – ÷ëåíàìè Áàíêà ÿâëÿþòñÿ ñòðàíû,
ïîäïèñàâøèå è ðàòèôèöèðîâàâøèå Ñîãëàøåíèå.
Â ÷ëåíû Áàíêà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è äðóãèå ñòðàíû.
Ëþáàÿ ñòðàíà, æåëàþùàÿ âñòóïèòü â ÷ëåíû Áàíêà,
ïîäàåò â Ñîâåò Áàíêà îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå
ñ óêàçàíèåì, ÷òî îíà ðàçäåëÿåò öåëè è ïðèíöèïû
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà,
âûòåêàþùèå èç Ñîãëàøåíèÿ è Óñòàâà Áàíêà.
Ïðèåì â ÷ëåíû Áàíêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ
Ñîâåòà Áàíêà.
Êàæäàÿ ñòðàíà ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ÷ëåíñòâà â Áàíêå
ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Ñîâåòà Áàíêà íå ìåíåå ÷åì çà
øåñòü ìåñÿöåâ. Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà äîëæíû áûòü
óðåãóëèðîâàíû
îòíîøåíèÿ
ìåæäó
Áàíêîì
è ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíîé ïî èõ âçàèìíûì
îáÿçàòåëüñòâàì.
Ñòàòüÿ 7
Åñëè ó÷ðåæäåíèÿ èëè îðãàíèçàöèè ñòðàí-÷ëåíîâ
íàðóøàþò ïîëîæåíèÿ Ñîãëàøåíèÿ èëè Óñòàâà Áàíêà,
â ÷àñòíîñòè íå èñïîëíÿþò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
Áàíêîì, Ñîâåò Áàíêà èíôîðìèðóåò îá ýòîì êîìïåòåíòíûå
îðãàíû ñòðàí-÷ëåíîâ, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ —
ïðàâèòåëüñòâà ýòèõ ñòðàí.

Príloha k èiastke 5

Zbierka zákonov 2015

ÐÅÑÓÐÑÛ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 8

Ñòàòüÿ 12

Ðåñóðñû Áàíêà îáðàçóþòñÿ ïóòåì âçíîñîâ ñòðàí-÷ëåíîâ
â óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà, âçíîñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòðàí â èõ ñïåöèàëüíûå ôîíäû, ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ îò
ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà è íà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ
ðûíêàõ, îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè â ðåçåðâíûé êàïèòàë
è â ñîáñòâåííûå ñïåöèàëüíûå ôîíäû Áàíêà.
Ñòàòüÿ 9
Óñòàâíûé êàïèòàë Áàíêà ñîñòàâëÿåò îäèí ìèëëèàðä
ïåðåâîäíûõ ðóáëåé. Îí îáðàçóåòñÿ â êîëëåêòèâíîé
âàëþòå
(ïåðåâîäíûõ
ðóáëÿõ)
è
â
ñâîáîäíî
êîíâåðòèðóåìûõ âàëþòàõ èëè â çîëîòå.
Óñòàâíûé
êàïèòàë
èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ
ïðåäóñìîòðåííûõ Ñîãëàøåíèåì è Óñòàâîì
è ñëóæèò îáåñïå÷åíèåì îáÿçàòåëüñòâ Áàíêà.
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öåëåé,
Áàíêà,

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ìîæåò áûòü óâåëè÷åí
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ñîãëàøåíèÿ.
Âçíîñû
â
óñòàâíûé
êàïèòàë
ïðîèçâîäÿòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ñîãëàøåíèÿ è ðåøåíèÿìè
Ñîâåòà Áàíêà.
Ñòðàíå, âíåñøåé ñâîé âçíîñ â óñòàâíûé êàïèòàë, Áàíê
âûäàåò ñâèäåòåëüñòâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
è äîêàçàòåëüñòâîì ïðîèçâåäåííîãî åþ âçíîñà.
Â ñëó÷àå âûõîäà ñòðàíû èç Áàíêà ñóììà åå âçíîñà
â óñòàâíûé êàïèòàë ó÷èòûâàåòñÿ ïðè óðåãóëèðîâàíèè
îòíîøåíèé ìåæäó ýòîé ñòðàíîé è Áàíêîì ïî èõ âçàèìíûì
îáÿçàòåëüñòâàì.
Ñòàòüÿ 10
Áàíê îáðàçóåò ðåçåðâíûé êàïèòàë, à òàêæå ìîæåò
ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå Ñïåöèàëüíûå ôîíäû. Ðåçåðâíûé
êàïèòàë è ñîáñòâåííûå ñïåöèàëüíûå ôîíäû Áàíêà
ñîçäàþòñÿ çà ñ÷åò åãî ïðèáûëè.
Ñòàòüÿ 11
Â Áàíêå ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ôîíäû çà ñ÷åò
ðåñóðñîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå ôîíä
êðåäèòîâàíèÿ ñîâìåñòíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ è ôîíä êðåäèòîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
îêàçàíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî è òåõíè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ
ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì.
Öåëè,
ðàçìåðû,
óñëîâèÿ,
ïîðÿäîê
ñîçäàíèÿ
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ îïðåäåëÿþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèìè
ñîãëàøåíèÿìè
ìåæäó
çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðàíàìè è Áàíêîì.

Áàíê ìîæåò ïðèâëåêàòü ñðåäñòâà â êîëëåêòèâíîé
âàëþòå (â ïåðåâîäíûõ ðóáëÿõ), íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí è â ñâîáîäíî êîíâåðòèðóåìûõ
âàëþòàõ ïóòåì ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ è áàíêîâñêèõ
êðåäèòîâ
è
çàéìîâ,
ïðèíÿòèÿ
ñðåäíåñðî÷íûõ
è äîëãîñðî÷íûõ âêëàäîâ, à òàêæå â äðóãèõ ôîðìàõ.
Ñîâåò Áàíêà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î âûïóñêå
Áàíêîì
ïðîöåíòíûõ
îáëèãàöèîííûõ
çàéìîâ,
ðàçìåùàåìûõ íà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ ðûíêàõ.
Óñëîâèÿ âûïóñêà îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ îïðåäåëÿþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 13
Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò äîëãîñðî÷íûå è ñðåäíåñðî÷íûå
êðåäèòû çàåìùèêàì, óêàçàííûì â Ñîãëàøåíèè, çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ è ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ â âàëþòàõ,
ñîãëàñîâàííûõ ìåæäó Áàíêîì è çàåìùèêîì, íà öåëè,
ïðåäóñìîòðåííûå Ñîãëàøåíèåì, ó÷àñòâóåò âìåñòå
ñ äðóãèìè áàíêîâñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ïðåäîñòàâëåíèè
òàêèõ êðåäèòîâ è âûäàåò ãàðàíòèè ïî îáÿçàòåëüñòâàì
õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ 14
Êðåäèòîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ
Ñîãëàøåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè òåêóùèõ
è ïåðñïåêòèâíûõ êðåäèòíûõ ïëàíîâ. Ïîðÿäîê
ñîñòàâëåíèÿ êðåäèòíûõ ïëàíîâ îïðåäåëÿåòñÿ Ñîâåòîì
Áàíêà.
Ñòàòüÿ 15
Áàíê
ïðåäîñòàâëÿåò
êðåäèòû
ñ
ó÷àñòèåì
â ôèíàíñèðîâàíèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ çàåìùèêà
è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ — íà ïîëíóþ ñòîèìîñòü îáúåêòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå è ãàðàíòèðîâàíèå Áàíêîì êðåäèòîâ
îôîðìëÿþòñÿ
â
êàæäîì
îòäåëüíîì
ñëó÷àå
ñîîòâåòñòâóþùèì ñîãëàøåíèåì.
Â
êðåäèòíîì
ñîãëàøåíèè
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ
ýêîíîìè÷åñêèå êðèòåðèè, õàðàêòåðèçóþùèå âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü
êðåäèòóåìîãî
îáúåêòà,
óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîãàøåíèÿ êðåäèòà.
Êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
îáúåêòû,
îáåñïå÷èâàþùèå
áîëåå
âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü.
Ê êðèòåðèÿì ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îòíîñÿòñÿ:
îáåñïå÷åíèå
íàèâûñøåãî
òåõíè÷åñêîãî
óðîâíÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà, äîñòèæåíèå êðåäèòóåìûì îáúåêòîì îïòèìàëüíîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, ñîáëþäåíèå
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îïòèìàëüíûõ äëÿ äàííîé îòðàñëè ñðîêîâ îêóïàåìîñòè;
âûïóñê ïðîäóêöèè, ñîîòâåòñòâóþùåé ìèðîâûì ñòàíäàðòàì ïî êà÷åñòâó è ìèðîâûì öåíàì; íàëè÷èå íåîáõîäèìîé ñûðüåâîé áàçû äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ðûíêà ñáûòà
ïðîäóêöèè; ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ,
à òàêæå äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèå
êðèòåðèè, îïðåäåëÿåìûå Ñîâåòîì Áàíêà â çàâèñèìîñòè îò
õàðàêòåðà è íàçíà÷åíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.
Áàíê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü ýêñïåðòèçó èëè ïåðåäàâàòü
íà ýêñïåðòèçó ïðîåêò, òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ
è ñìåòó ñîîòâåòñòâóþùèì íàöèîíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì
èëè ìåæäóíàðîäíûì ãðóïïàì ñïåöèàëèñòîâ ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ. Ìàòåðèàëû è äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû,
îáåñïå÷èâàþòñÿ
÷åðåç
ïîëó÷àòåëåé êðåäèòîâ.
Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòîâ è ãàðàíòèé Áàíê ìîæåò
òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ åìó îáåñïå÷åíèÿ.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïîãàøåíèÿ êðåäèòîâ,
îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå îáùèå óñëîâèÿ, êîòîðûå äîëæíû
ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ
â
êðåäèòíûõ
ñîãëàøåíèÿõ,
îïðåäåëÿþòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà.
Ñòàòüÿ 16
Ñðåäíåñðî÷íûå êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ, êàê
ïðàâèëî, äî 5 ëåò, äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû — íà
ìàêñèìàëüíûé ñðîê äî 15 ëåò.
Ñòàòüÿ 17
Ïîãàøåíèå ïðåäîñòàâëåííûõ Áàíêîì êðåäèòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàåìùèêîì íà îñíîâå óñòàíîâëåííîãî
êðåäèòíûì ñîãëàøåíèåì ïëàíà ïîãàøåíèÿ â ïðåäåëàõ
ñðîêà êðåäèòà. Ïîãàøåíèå íà÷èíàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, íå
ïîçäíåå
÷åì
÷åðåç
øåñòü
ìåñÿöåâ
ïîñëå
çàôèêñèðîâàííîãî â êðåäèòíîì ñîãëàøåíèè ñðîêà ââîäà
â ýêñïëóàòàöèþ êðåäèòóåìîãî îáúåêòà.
Ïîãàøåíèå êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî,
â âàëþòàõ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëåí êðåäèò, èëè â äðóãèõ
âàëþòàõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåæäó Áàíêîì è çàåìùèêîì.
Ñòàòüÿ 18
1. Áàíê ïðèíèìàåò íåîáõîäèìûå ìåðû, íàïðàâëåííûå
íà îáåñïå÷åíèå öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïî
êðåäèòàì è ãàðàíòèÿì, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ ñðåäñòâ. Â ýòèõ öåëÿõ Áàíê
óïîëíîìî÷èâàåòñÿ:
à) ïðè ñîâåðøåíèè êðåäèòíûõ è ãàðàíòèéíûõ îïåðàöèé
ðàçðåøàòü âûäà÷ó ñðåäñòâ òîëüêî íà ðàñõîäû,
ïðåäóñìîòðåííûå çàêëþ÷åííûìè èì ñîãëàøåíèÿìè;
á) îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé
êðåäèòíûõ
ñîãëàøåíèé
êàê
íà
ïîäãîòîâèòåëüíîé
ñòàäèè
ñòðîèòåëüñòâà,
òàê
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è â ïðîöåññå åãî ïðîâåäåíèÿ çàåìùèêîì è ïîãàøåíèÿ
èì êðåäèòà;
â) íàïðàâëÿòü íà ìåñòà ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå
ïðèâëåêàåìûõ Áàíêîì ñïåöèàëèñòîâ ìåæäóíàðîäíûõ
ãðóïï ýêñïåðòîâ êàê â ïåðèîä ïîäãîòîâêè, òàê è íà
ñòàäèè îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ïîãàøåíèÿ
êðåäèòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìîãî êîíòðîëÿ.
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðàíû îêàçûâàþò
ñîäåéñòâèå óêàçàííûì ñïåöèàëèñòàì â âûïîëíåíèè èõ
ôóíêöèé è ìîãóò íàçíà÷àòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè óêàçàííîãî êîíòðîëÿ.
2. Ïðè íàðóøåíèè çàåìùèêîì óñëîâèé ñîãëàøåíèÿ
Áàíê èìååò ïðàâî ïðèìåíÿòü ñëåäóþùèå ñàíêöèè:
à)
îãðàíè÷èâàòü
èëè
ïîëíîñòüþ
ïðåêðàùàòü
ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòîâ çàåìùèêàì;
á) ïîâûøàòü ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè çà ïîëüçîâàíèå
êðåäèòîì â ïåðèîä íàðóøåíèÿ çàåìùèêîì óñëîâèé
ñîãëàøåíèÿ;
â) ïðåäúÿâëÿòü ê òàêèì çàåìùèêàì è ê èõ ãàðàíòàì
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå Áàíêó ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì,
à ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ çàåìùèêîâ è èõ ãàðàíòîâ íà
ñ÷åòàõ â Áàíêå ïðîèçâîäèòü ñ òàêèõ ñ÷åòîâ äîñðî÷íîå
âçûñêàíèå;
ã) ïðèíèìàòü äðóãèå âîçìîæíûå ìåðû çàùèòû èíòåðåñîâ
Áàíêà
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ
ïðèíöèïàìè,
óñòàíàâëèâàåìûìè Ñîâåòîì Áàíêà.
Îãðàíè÷åíèå
è
ïðåêðàùåíèå
êðåäèòîâàíèÿ
ïðîèçâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ñîâåòîì Áàíêà.
Ìåðû èëè ñàíêöèè, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ Áàíêîì
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ èëè óñëîâèé
ãàðàíòèè, âûäàííîé â ïîëüçó Áàíêà, îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâóþùåì ñîãëàøåíèè èëè â ãàðàíòèè.
Â ñëó÷àå ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé çàåìùèêîì
óñëîâèé êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ èëè ãàðàíòîì óñëîâèé
ãàðàíòèè Áàíê ñòàâèò îá ýòîì â èçâåñòíîñòü
êîìïåòåíòíûå îðãàíû ñòðàíû-çàåìùèêà èëè ãàðàíòà,
à ïðè íåîáõîäèìîñòè — ïðàâèòåëüñòâî ñîîòâåòñòâóþùåé
ñòðàíû.
ÏÐÎ×ÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 19
Áàíê ìîæåò ðàçìåùàòü â äðóãèõ áàíêàõ âðåìåííî
ñâîáîäíûå ñðåäñòâà, ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü âàëþòó, çîëîòî
è öåííûå áóìàãè, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü äðóãèå
áàíêîâñêèå îïåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì Áàíêà.
ÏÐÎÖÅÍÒÛ È ÑÁÎÐÛ
Ñòàòüÿ 20
Çà ïðåäîñòàâëåííûå êðåäèòû Áàíê âçèìàåò ïðîöåíòû.
Ïî ïðèâëå÷åííûì ñðåäñòâàì Áàíê âûïëà÷èâàåò
ïðîöåíòû. Ïî ãàðàíòèéíûì îïåðàöèÿì, à òàêæå çà
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âûïîëíåíèå
ïîðó÷åíèé
ñâîèõ
êëèåíòîâ
è êîððåñïîíäåíòîâ Áàíê âçèìàåò êîìèññèîííîå
âîçíàãðàæäåíèå è äðóãèå ñáîðû.
Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîöåíòíîé ïîëèòèêè Áàíêà,
à òàêæå ïðèíöèïû îïðåäåëåíèÿ êîìèññèîííîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ è äðóãèõ ñáîðîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ïðèíöèïîâ ïðîöåíòíîé ïîëèòèêè
Ñîâåò Áàíêà èñõîäèò èç íåîáõîäèìîñòè äèôôåðåíöèàöèè
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ñ ó÷åòîì ñðîêîâ êðåäèòîâ è âèäîâ
âàëþò.
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÎÌ
ÑÎÂÅÒ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 21
1. Âûñøèì
îðãàíîì
óïðàâëåíèÿ
Áàíêîì,
îñóùåñòâëÿþùèì îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ
Áàíêà, ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò Áàíêà.
Ñîâåò Áàíêà ñîñòîèò èç ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà, íàçíà÷àåìûõ ïðàâèòåëüñòâàìè ýòèõ
ñòðàí.
Êàæäàÿ ñòðàíà-÷ëåí Áàíêà èìååò â Ñîâåòå îäèí ãîëîñ
íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà åå âçíîñà â êàïèòàë Áàíêà.
2. Ñîâåò ñîáèðàåòñÿ íà çàñåäàíèÿ ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä.
Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà ïîî÷åðåäíî ïðåäñåäàòåëüñòâóåò
ïðåäñòàâèòåëü êàæäîé ñòðàíû-÷ëåíà Áàíêà.
Ïðàâèëà
ïðîöåäóðû
ðàáîòû
Ñîâåòà
Áàíêà
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñàìèì Ñîâåòîì.
Ñòàòüÿ 22
1. Ñîâåò Áàíêà:
à) îïðåäåëÿåò îáùåå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Áàíêà ïî
âîïðîñàì êðåäèòîâàíèÿ, ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ
è ïðîöåíòíîé ïîëèòèêè Áàíêà, ïðèíöèïû óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèîííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ è äðóãèõ
ñáîðîâ
ïî
îïåðàöèÿì
Áàíêà,
ïðèíöèïû
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ áàíêàìè ñòðàí-÷ëåíîâ è ñ äðóãèìè
áàíêàìè, ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèìè
è äðóãèìè ïîäîáíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
á) óòâåðæäàåò íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâëåíèÿ
ïåðå÷åíü
îáúåêòîâ,
ïîäëåæàùèõ
êðåäèòîâàíèþ Áàíêîì, ñ óêàçàíèåì ñóìì êðåäèòà ïî
îáúåêòàì, à òàêæå îïðåäåëÿåò îáùèå óñëîâèÿ, êîòîðûå
äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû â çàêëþ÷àåìûõ Áàíêîì
êðåäèòíûõ ñîãëàøåíèÿõ. Ïðè ýòîì Ñîâåò â ïåðå÷íå
îáúåêòîâ îòäåëüíî óñòàíàâëèâàåò îáùóþ ñóììó
è ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êðåäèòà ïî îáúåêòàì, â ðàìêàõ
êîòîðîé Ïðàâëåíèå èìååò ïðàâî íà âûäà÷ó êðåäèòîâ;
â) óòâåðæäàåò êðåäèòíûå ïëàíû, ãîäîâîé îò÷åò, áàëàíñ
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è ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Áàíêà, ñòðóêòóðó, øòàòíîå
ðàñïèñàíèå è ñìåòó àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ
ðàñõîäîâ Áàíêà;
ã) íàçíà÷àåò Ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ Áàíêà;
ä) íàçíà÷àåò Ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé
êîìèññèè Áàíêà, çàñëóøèâàåò åå îò÷åòû è ïðèíèìàåò
ïî íèì ðåøåíèÿ;
å) ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ îá îòêðûòèè îòäåëåíèé
è ïðåäñòàâèòåëüñòâ Áàíêà â ñòðàíàõ-÷ëåíàõ è â äðóãèõ
ñòðàíàõ, à òàêæå î ïðåêðàùåíèè èõ äåÿòåëüíîñòè;
æ) óòâåðæäàåò Ïðàâèëà îá óñëîâèÿõ òðóäà ñîòðóäíèêîâ
Áàíêà, à òàêæå äðóãèå ïðàâèëà, îïðåäåëÿþùèå
âçàèìîîòíîøåíèÿ Áàíêà ñ ñîòðóäíèêàìè;
ç) ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î öåëÿõ, ðàçìåðå, ñðîêàõ
è óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâíîãî
êàïèòàëà è ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ, à òàêæå
îá îáùåì ïîðÿäêå îáðàçîâàíèÿ â Áàíêå ñïåöèàëüíûõ
ôîíäîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí;
è) âûíîñèò ðåêîìåíäàöèè:
– îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Áàíêà;
– îá èçìåíåíèè Óñòàâà Áàíêà;
ê)ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ:
– î âûïóñêå îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ;
– î ïðèåìå íîâûõ ÷ëåíîâ Áàíêà;
– î ïîðÿäêå è ñðîêàõ âçíîñîâ â óñòàâíûé êàïèòàë
Áàíêà;
– î ñðîêå è ïîðÿäêå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàíêà;
ë) îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ôóíêöèè, âûòåêàþùèå èç
Ñîãëàøåíèÿ è Óñòàâà Áàíêà, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ Áàíêà.
2. Ñîâåò ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ
íèæåñëåäóþùèì âîïðîñàì:

åäèíîãëàñíî

– îá
óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî
îò÷åòà,
è î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè Áàíêà;

ïî

áàëàíñà

– ïî âûíåñåíèþ ðåêîìåíäàöèé îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî
êàïèòàëà Áàíêà;
– î ïîðÿäêå è ñðîêàõ âçíîñîâ ñòðàí â óñòàâíûé êàïèòàë;
– î âûïóñêå îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ;
– îá îòêðûòèè è çàêðûòèè îòäåëåíèé è ïðåäñòàâèòåëüñòâ
Áàíêà;
– î íàçíà÷åíèè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ
Ïðàâëåíèÿ, Ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé
êîìèññèè;
– î ïðèíÿòèè íîâûõ ÷ëåíîâ Áàíêà;
– ïî âûíåñåíèþ ðåêîìåíäàöèé îá èçìåíåíèè Óñòàâà
Áàíêà;
– î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ëèêâèäàöèè Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé XXVI Ñîãëàøåíèÿ.
Ïî îñòàëüíûì âîïðîñàì ðåøåíèÿ Ñîâåòà Áàíêà
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ïðèíèìàþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì áîëüøèíñòâîì íå
ìåíåå 3/4 ãîëîñîâ.

ë) ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèé, îáÿçàòåëüñòâ è äîâåðåííîñòåé îò èìåíè Áàíêà;

3. Ñîâåò Áàíêà èìååò ïðàâî ïåðåäàâàòü íà ðåøåíèå
Ïðàâëåíèÿ îòäåëüíûå âîïðîñû, îòíåñåííûå Óñòàâîì
Áàíêà ê êîìïåòåíöèè Ñîâåòà.

ì) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåëîâûõ ñâÿçåé
è êîððåñïîíäåíòñêèõ îòíîøåíèé Áàíêà ñ äðóãèìè
áàíêàìè è îðãàíèçàöèÿìè;

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 23
Èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì Áàíêà ÿâëÿåòñÿ Ïðàâëåíèå
Áàíêà. Ïðàâëåíèå ïîäîò÷åòíî Ñîâåòó Áàíêà.
Ïðàâëåíèå ñîñòîèò èç Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ è òðåõ
åãî çàìåñòèòåëåé, íàçíà÷àåìûõ Ñîâåòîì Áàíêà èç
ãðàæäàí ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà íà ñðîê ïÿòü ëåò.
Îñíîâíîé çàäà÷åé Ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî
äåÿòåëüíîñòüþ Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì,
Óñòàâîì è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî îïåðàòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ Áàíêà
è Ïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà åäèíîíà÷àëèÿ â ðàìêàõ
åãî êîìïåòåíöèè è ïðàâ, îïðåäåëåííûõ Óñòàâîì
è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà.
Ê êîìïåòåíöèè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ îòíîñèòñÿ:
à) ðàñïîðÿæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Áàíêà
è ðåøåíèÿìè Ñîâåòà Áàíêà âñåì èìóùåñòâîì
è ñðåäñòâàìè Áàíêà;
á) îñóùåñòâëåíèå óòâåðæäåííûõ
êðåäèòíûõ ïëàíîâ;

Ñîâåòîì

Áàíêà

â) îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðèâëå÷åíèþ è ðàçìåùåíèþ
ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ;
ã) ïðåäñòàâëåíèå Ñîâåòó Áàíêà ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ,
ïîäëåæàùèõ êðåäèòîâàíèþ, ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îáîñíîâàíèÿìè;
ä) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âûäà÷å êðåäèòîâ äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ îáúåêòîâ â ðàìêàõ
ëèìèòà êðåäèòîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî åìó Ñîâåòîì
Áàíêà;
å) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î âûäà÷å ãàðàíòèé â ðàìêàõ
ïðåäîñòàâëåííîé åìó Ñîâåòîì Áàíêà êîìïåòåíöèè;
æ) óñòàíîâëåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ è âûäà÷è ãàðàíòèé èñõîäÿ èç
ïðèíöèïîâ è îáùèõ óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ Ñîâåòîì
Áàíêà;
ç) ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è ïðåäëîæåíèé
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ñîâåòîì Áàíêà;
è) ïðåäñòàâèòåëüñòâî îò èìåíè Áàíêà, à òàêæå
ïðåäúÿâëåíèå îò èìåíè Áàíêà ïðåòåíçèé è èñêîâ â ñóäå
è àðáèòðàæå;
ê) èçäàíèå ïðèêàçîâ è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî îïåðàòèâíûì
âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Áàíêà;

í) óòâåðæäåíèå ïðàâèë è èíñòðóêöèé Áàíêà î ïîðÿäêå
ñîâåðøåíèÿ êðåäèòíûõ è äðóãèõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, îïðåäåëÿåìûìè
Ñîâåòîì Áàíêà;
î) íàçíà÷åíèå è îñâîáîæäåíèå ñîòðóäíèêîâ Áàíêà, çà
èñêëþ÷åíèåì ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèå ïðàâèë
âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà, óñòàíîâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè Ñîâåòîì Áàíêà øòàòíûì ðàñïèñàíèåì è ñìåòîé àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ
ðàñõîäîâ, îêëàäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû è ïîîùðåíèå
îòëè÷èâøèõñÿ ñîòðóäíèêîâ;
ï) îïðåäåëåíèå øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è ðàçìåðîâ
çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêàì îáñëóæèâàþùåãî
è òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà Áàíêà â ïðåäåëàõ
óòâåðæäàåìîãî Ñîâåòîì ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû íà
ýòè öåëè è ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ ñîòðóäíèêîâ ïî
óïðàâëåíèÿì è îòäåëàì Áàíêà;
ð) ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòíûì ëèöàì
Áàíêà âûñòóïàòü îò èìåíè Áàíêà, ïîäïèñûâàòü
ñîãëàøåíèÿ, îáÿçàòåëüñòâà è äîâåðåííîñòè;
ñ) âûïîëíåíèå
äðóãèõ
çàäà÷,
âûòåêàþùèõ
èç
Ñîãëàøåíèÿ, Óñòàâà Áàíêà è ïîñòàíîâëåíèé Ñîâåòà
Áàíêà.
Ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ «á», «â», «ã»,
«ä», «å», «æ», «ç», «ì», «í», «ï», Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïîñëå îáñóæäåíèÿ èõ íà çàñåäàíèè
Ïðàâëåíèÿ Áàíêà.
Ðåçóëüòàòû îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ
Ïðàâëåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ
ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ, îíè
ìîãóò òðåáîâàòü âíåñåíèÿ èõ ìíåíèÿ â ïðîòîêîë è, åñëè
ñî÷òóò íåîáõîäèìûì, ìîãóò äîâåñòè îá ýòîì äî ñâåäåíèÿ
Ñîâåòà Áàíêà.
×ëåíû
Ïðàâëåíèÿ
ðóêîâîäÿò
îïðåäåëåííûìè
ó÷àñòêàìè ðàáîòû è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä
Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ.
Ñòàòüÿ 24
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ, ÷ëåíû Ïðàâëåíèÿ è äðóãèå
äîëæíîñòíûå ëèöà Áàíêà ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé äåéñòâóþò â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö. Îíè ïîä÷èíÿþòñÿ Áàíêó è íåçàâèñèìû
îò ëþáûõ îðãàíîâ è îôèöèàëüíûõ ëèö ñòðàí, ãðàæäàíàìè
êîòîðûõ îíè ÿâëÿþòñÿ.

Príloha k èiastke 5

Zbierka zákonov 2015

ÐÅÂÈÇÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 25
Ðåâèçèÿ äåÿòåëüíîñòè Áàíêà, âêëþ÷àþùàÿ ïðîâåðêó
âûïîëíåíèÿ ðåøåíèé Ñîâåòà Áàíêà, åæåãîäíîãî îò÷åòà,
êàññû è èìóùåñòâà, ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è äåëîïðîèçâîäñòâà Áàíêà, åãî îòäåëåíèé è ïðåäñòàâèòåëüñòâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé, íàçíà÷àåìîé
Ñîâåòîì Áàíêà ñðîêîì íà ïÿòü ëåò â ñîñòàâå Ïðåäñåäàòåëÿ
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è òðåõ ÷ëåíîâ.
Ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè íå ìîãóò
çàíèìàòü êàêèõ-ëèáî äîëæíîñòåé â Áàíêå.
Îðãàíèçàöèÿ è ïîðÿäîê ðåâèçèé óñòàíàâëèâàþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Áàíêà ïðåäîñòàâëÿåò
â ðàñïîðÿæåíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè âñå ìàòåðèàëû,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåâèçèè.
Îò÷åòû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ñîâåòó
Áàíêà.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 26
Áàíê èìååò óïðàâëåíèÿ, îòäåëû è ìîæåò èìåòü
îòäåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Ñòðóêòóðà Áàíêà óòâåðæäàåòñÿ Ñîâåòîì Áàíêà.
Ïåðñîíàë
Áàíêà
êîìïëåêòóåòñÿ
èç
ãðàæäàí
ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îá
óñëîâèÿõ òðóäà ñîòðóäíèêîâ Áàíêà.
ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
Ñòàòüÿ 27
Ïðåòåíçèè ê Áàíêó ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû â òå÷åíèå
äâóõ ëåò ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà èñê.
Ñòàòüÿ 28
Ñïîðû Áàíêà ñ åãî êëèåíòóðîé ïî äîãîâîðåííîñòè
ñòîðîí ðàññìàòðèâàþòñÿ â àðáèòðàæå, èçáèðàåìîì èç
÷èñëà äåéñòâóþùèõ èëè âíîâü îáðàçóåìîì.
Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé äîãîâîðåííîñòè ðåøåíèå
ñïîðà ïåðåäàåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå Àðáèòðàæà ïðè
Òîðãîâîé ïàëàòå ñòðàíû ìåñòîíàõîæäåíèÿ Áàíêà.
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ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
Ñòàòüÿ 29
Îïåðàöèîííûé ãîä Áàíêà ñ÷èòàåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31
äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Ãîäîâûå áàëàíñû ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ñîâåòîì Áàíêà.
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ
È ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÐÈÁÛËÈ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 30
Áàíê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðèíöèïå
õîçÿéñòâåííîãî ðàñ÷åòà, îáåñïå÷èâàÿ åå ðåíòàáåëüíîñòü.
×èñòàÿ ïðèáûëü Áàíêà ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî
îò÷åòà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà Áàíêà.
Ïðèáûëü ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà íà îáðàçîâàíèå
ðåçåðâíîãî êàïèòàëà, ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ,
ðàñïðåäåëåíà ìåæäó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè è èñïîëüçîâàíà
íà äðóãèå öåëè.
ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÓÑÒÀÂÀ
Ñòàòüÿ 31
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé XIV Ñîãëàøåíèÿ èçìåíåíèÿ
â Óñòàâ Áàíêà ìîãóò áûòü âíåñåíû ñ ñîãëàñèÿ
ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà ïî ðåêîìåíäàöèÿì
Ñîâåòà Áàíêà.
Ñòàòüÿ 32
Ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè Óñòàâà Áàíêà ìîãóò
âíîñèòüñÿ
íà
ðàññìîòðåíèå
Ñîâåòà
êàæäîé
ñòðàíîé-÷ëåíîì Áàíêà, à òàêæå Ïðàâëåíèåì Áàíêà.
ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÀ
Ñòàòüÿ 33
Äåÿòåëüíîñòü Áàíêà ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè ñòàòüè XXVI
Ñîãëàøåíèÿ.
Ñðîêè
è
ïîðÿäîê
ïðåêðàùåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà è ëèêâèäàöèè åãî äåë îïðåäåëÿþòñÿ
Ñîâåòîì Áàíêà.
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