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317
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. októbra 2013
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
pod¾a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov nové vo¾by
do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky
uvedených v prílohe è. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r è u j e m
a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
è. 346/1990 Zb. deò konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
25. januára 2014,
b) pod¾a § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na
nové vo¾by uvedené v prílohe è. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paka v. r.
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Príloha è. 1
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/2013 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú kona nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014

Obec
Zlaté Klasy
Koèín - Lanèár
Kátov
Hrané
Lieany
Mojtín
Bátovce
Farná
Lovce
Hôrky
¼ube¾a
Èremoné
Vyná Jed¾ová
Kvakovce
Vojka

Volí sa
starosta
poslanec
poslanec
starosta
starosta
poslanci
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

Levice

poslanec
starosta
starosta
starosta

Okres
Dunajská Streda
Pieany
Skalica
Myjava
Prievidza
Púchov

Zlaté Moravce
ilina
Liptovský Mikulá
Turèianske Teplice
Svidník
Vranov nad Top¾ou
Trebiov

Kraj
Trnavský kraj

Trenèiansky kraj

Nitriansky kraj

ilinský kraj
Preovský kraj
Koický kraj
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Príloha è. 2
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/2013 Z. z.

LEHOTY
na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014

Lehota
85 dní

§  ods.
16  9

65 dní

93

55 dní
55 dní

16  2
21  1, 2
14  1

50 dní

14  3

45 dní
40 dní
35 dní

17  2
22  2
10  2
18 a 23

30 dní

13  3

25 dní

27

20 dní

15  1

17 dní

30  1

15 dní

15  3

48 hodín

30  3

Uskutoènenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
Ukonèenie volebnej kampane

26  1

Volebný deò

Úloha
Zverejnenie poètu obyvate¾ov obce ku dòu
vyhlásenia volieb
Zverejnenie volebných obvodov a poètu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli pri
vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Podanie kandidátnych listín
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Uskutoènenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupite¾stva a na starostu obce
Urèenie volebných miestností
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
Uskutoènenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
Informovanie volièov o zápise do zoznamu
volièov a o èase a mieste konania volieb
Delegovanie jedného èlena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri vo¾bách do obecného zastupite¾stva
Zaèiatok volebnej kampane

Zabezpeèí
obec
obecné
zastupite¾stvo

Termín
1. 11. 2013
21. 11. 2013

politické strany
a nezávislí kandidáti

1. 12. 2013

politické strany

1. 12. 2013

miestna
volebná komisia
miestna
volebná komisia

6. 12. 2013
11. 12. 2013

starosta obce
miestna
volebná komisia
obvodná
volebná komisia
obec

16. 12. 2013
21. 12. 2013

31. 12. 2013

politické strany

5. 1. 2014

politické strany
a nezávislí kandidáti
okrsková
volebná komisia
politické strany
a nezávislí kandidáti
okrsková
volebná komisia

8. 1. 2014

26. 12. 2013

10. 1. 2014
23. 1. 2014
25. 1. 2014
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318
ZÁKON
z 13. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z.,
zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 557/2009 Z. z. a zákona è. 520/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
(2) Úèelom doplnkového dôchodkového sporenia je
umoni úèastníkovi získa doplnkový dôchodkový príjem
a) v starobe,
b) pri skonèení výkonu práce
1. zaradenej na základe rozhodnutia orgánu tátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej
kategórie alebo tvrtej kategórie pod¾a osobitného
predpisu,1)
2. zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci
profesiu taneèníka bez oh¾adu na týl a techniku
v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom,
ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu
hráèa na dychový nástroj..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 31 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 sa vypúajú odseky 4 a 5.
3. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3
Zamestnanec
(1) Zamestnanec pod¾a tohto zákona je zamestnanec
pod¾a osobitného predpisu.1a)
(2) Zamestnanec pod¾a tohto zákona nie je prísluník
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Národného bezpeènostného úradu, Zboru väzenskej a justiènej stráe,1b) Hasièského a záchranného zboru,1c)
Horskej záchrannej sluby,1d) colník,1e) profesionálny
vojak,1f) vojak mimoriadnej sluby,1g) ktorých sociálne
zabezpeèenie je upravené osobitným predpisom.1h).

Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1h znejú:

1a) § 4 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
1b
) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície
v znení neskorích predpisov.
1c
) Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskorích predpisov.
1d
) Zákon è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube v znení
neskorích predpisov.
1e
) Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích
predpisov.
1f
) Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1g
) Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
1h
) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 7 ods. 1 a 2 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

5. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Zamestnávate¾ je povinný uzatvori zamestnávate¾skú zmluvu do 30 dní odo dòa, keï zamestnanec zaèal vykonáva prácu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b). Zamestnanec, ktorý vykonáva prácu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b),
je povinný uzatvori do 30 dní od zaèatia výkonu tejto
práce úèastnícku zmluvu. Ak zanikne úèastnícka
zmluva zamestnanca vykonávajúceho prácu pod¾a § 2
ods. 2 písm. b), je tento zamestnanec povinný uzatvori
novú úèastnícku zmluvu do 30 dní..
6. § 6b vrátane nadpisu znie:
§ 6b
Hostite¾ský èlenský tát doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti a hostite¾ský èlenský tát
zamestnaneckej dôchodkovej spoloènosti
(1) Hostite¾ský èlenský tát doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti je Island, Lichtentajnsko, Nórsko a èlenský tát Európskej únie iný ako Slovenská republika,
na ktorého území doplnková dôchodková spoloènos
vykonáva èinnos alebo má zámer vykonáva èinnos
(ïalej len hostite¾ský èlenský tát).
(2) Hostite¾ský èlenský tát zamestnaneckej dôchodkovej spoloènosti je èlenský tát Európskej únie, Is-
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land, Lichtentajnsko a Nórsko, v ktorom nemá táto
spoloènos sídlo, ale vykonáva na území tohto tátu
èinnos..
7. § 6e vrátane nadpisu znie:
§ 6e
Dôchodkový plán
Dôchodkový plán je veobecne záväzný právny predpis hostite¾ského èlenského tátu, zmluva alebo dokument, ktoré sú záväzné pre doplnkovú dôchodkovú
spoloènos a upravujú najmä druhy dôchodkových dávok a podmienky ich poskytovania doplnkovou dôchodkovou spoloènosou na území hostite¾ského èlenského tátu..
8. V § 7 ods. 2 sa za slovami úèastníckej zmluvy
vypúa èiarka a slová dávkového plánu.
9. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovauje urèenie rozdielnej výky príspevkov zamestnávate¾a, ktorého cie¾om je vyrovna výku dávok alebo ich
takmer vyrovna pre obe pohlavia..
10. § 8 sa vypúa.
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b) príjmu zúètovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 138, 139b a 139c zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

15. V § 14 ods. 2 sa slová v úèastníckej zmluve nedohodne inak nahrádzajú slovami na tom so zamestnancom dohodol.
16. V § 15 písmeno d) znie:
d) predèasný výber..
17. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Úèastníkovi, ktorý poiada doplnkovú dôchodkovú spoloènos o vyplácanie doplnkového starobného
dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak
a) mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku
pod¾a osobitného predpisu,5)
b) mu vznikol nárok na výplatu predèasného starobného dôchodku pod¾a osobitného predpisu5a) alebo
c) dovàil 62 rokov veku..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5a
) § 67 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

18. V § 16 sa vypúajú odseky 2 a 3.

11. Druhá èas sa vypúa.
12. V § 12 ods. 2 prvá veta znie: Za zamestnanca,
ktorý vykonáva prácu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b) a má
uzatvorenú úèastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávate¾, a to od prvého dòa výkonu práce pod¾a § 2
ods. 2 písm. b)..
13. V § 12 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 3.
14. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Výka príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1) Príspevky sa platia na úèet v banke alebo v poboèke zahraniènej banky urèený výluène na úèely prijímania platieb od úèastníkov a zamestnávate¾ov do okamihu identifikácie úèastníka, ktorého sa platba týka
(ïalej len úèet nepriradených platieb).
(2) Zamestnávate¾ je povinný elektronicky zasiela
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti rozpis príspevkov
za zamestnancov, ktorí sú úèastníkmi, v lehote dohodnutej v zamestnávate¾skej zmluve. Ak zamestnávate¾
platí príspevky za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu
pod¾a § 2 ods. 2 písm. b), je povinný tieto platby v rozpise oznaèi spôsobom, ktorý vyjadruje skutoènos, e
ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pod¾a § 2
ods. 2 písm. b) a umoní jej osobitnú evidenciu, ako aj
oznaèi obdobie, za ktoré platí príspevky.
(3) Zamestnávate¾ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výke a spôsobom dohodnutými v zamestnávate¾skej zmluve, najmenej vak vo výke 2 % z
a) vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie
poistného na dôchodkové poistenie pod¾a osobitného predpisu,4)

Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
19. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Úèastníkovi, ktorý poiada doplnkovú dôchodkovú spoloènos o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie,
za ktoré zamestnávate¾ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu práce pod¾a § 2 ods. 2
písm. b), trvalo najmenej 10 rokov a úèastník dovàil 55
rokov veku..
20. V § 17 sa vypúajú odseky 2 a 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
21. V § 17 odsek 2 znie:
(2) Doèasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej pä rokov..
22. V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová pod¾a
§ 52.
23. § 19 vrátane nadpisu znie:
§ 19
Predèasný výber
(1) Úèastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a poiada
o predèasný výber, vyplatí sa suma predèasného výberu zodpovedajúca súèinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dòa predchádzajúceho
dòu urèenému v iadosti o vyplatenie predèasného výberu a poètu vetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených úèastníkom; podanie
iadosti o výplatu dávok pod¾a § 15 písm. a) a b) sa na
tento úèel nepovauje za podmienku vyplácania dávok.
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(2) Vyplatením predèasného
zmluva nezaniká.
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výberu

úèastnícka

(3) Predèasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania úèastníckej zmluvy. Prvýkrát
môe by predèasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dòa uzatvorenia tejto úèastníckej zmluvy..
24. V § 20 ods. 1 sa slová a odstupné nahrádzajú
slovami a predèasný výber a na konci sa vypúajú
slová a urèených v dávkovom pláne.
25. V § 20 ods. 3 sa vypúajú slová a urèených
v dávkovom pláne.
26. V § 20 ods. 7 sa slová dávkového plánu nahrádzajú slovami úèastníckej zmluvy.
27. V § 22 ods. 2 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a poberate¾ov dávok.
28. V § 22 ods. 2 písm. c) sa vypúa druhý bod a tretí
bod.
Doterajie body 4 a 17 sa oznaèujú ako body 2 a 15.
29. V § 22 ods. 2 písm. c) dvanástom bode sa nad slovom saností vypúa odkaz 10).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 sa vypúa.
30. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:
a) splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoloènosti pod¾a § 22 ods. 8, a to v hotovosti na
benom úète alebo vkladovom úète vedenom v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky, ktorá spåòa podmienky na výkon èinnosti depozitára dôchodkových
fondov (ïalej len depozitár) a s ktorou má zakladate¾ uzatvorenú zmluvu pod¾a odseku 4 písm. g),.
31. V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slovo zákona vkladá
èiarka a slová vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík.
32. V § 23 ods. 1 písm. i) sa vypúajú slová a personálne predpoklady na èinnos doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti,.
33. V § 23 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) zakladate¾ doplnkovej dôchodkovej spoloènosti nie
je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa,
ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou poèas piatich rokov po skonèení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie vak skôr ako po
jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa
viau na konkurz,.
Doterajie písmená k) a n) sa oznaèujú ako písmená l) a o).
34. V § 23 ods. 1 písmeno n) znie:
n) odborná spôsobilos a dôveryhodnos èlenov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpeèujú výkon
èinnosti depozitára,.
35. V § 23 ods. 1 sa vypúa písmeno o).
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36. V § 23 ods. 3 písm. d) sa za slovo zákona vkladá
èiarka a slová vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík.
37. V § 23 ods. 3 písmená e) a f) znejú:
e) údaje o vecných predpokladoch a organizaèných
predpokladoch na èinnos doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti,
f) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum
narodenia èlenov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí
zabezpeèujú výkon èinnosti depozitára,.
38. V § 23 ods. 3 písm. h) sa vypúajú slová doplnkových dôchodkových fondov (ïalej len depozitár).
39. V § 23 ods. 4 úvodnej vete sa slovo je nahrádza
slovami sú tieto dokumenty:.
40. V § 23 ods. 4 písmená c) a d) znejú:
c) ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v odseku 3 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie starí ako tri
mesiace a ich èestné vyhlásenie, e spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,
d) vyhlásenie zakladate¾a doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, e nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená
nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej
majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok
majetku, alebo osobou poèas piatich rokov po skonèení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie vak
skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov,
ktoré sa viau na konkurz,.
41. V § 23 ods. 4 písmeno h) znie:
h) ivotopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí
budú zabezpeèova výkon èinnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnos nie starí ako tri
mesiace a ich èestné vyhlásenie, e spåòajú poiadavky ustanovené týmto zákonom,.
42. V § 23 ods. 4 písmená j) a k) znejú:
j) k¾úèové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ïalej len k¾úèové informácie),
k) obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná iados
o udelenie povolenia, ktorý obsahuje aj organizaènú
truktúru doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,.
43. V § 23 sa odsek 4 dopåòa písmenami l) a m), ktoré
znejú:
l) návrh vnútorných predpisov a postupov èinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti na zabezpeèenie
plnenia pravidiel obozretného podnikania,
m) návrh vnútorných predpisov a postupov èinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti na zabezpeèenie
plnenia pravidiel èinnosti pri správe doplnkového
dôchodkového fondu..
44. V § 23 odsek 9 znie:
(9) Spôsob preukazovania splnenia podmienok pod¾a odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opat-
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rením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky..
45. V § 23 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Odbornou spôsobilosou vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík sa rozumie dosiahnutie
vysokokolského vzdelania druhého stupòa a najmenej trojroèná prax v oblasti finanèného trhu primeraná
odbornej èinnosti, ktorú má prísluný vedúci zamestnanec vykonáva..
46. V § 23 odsek 11 znie:
(11) Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na úèely tohto zákona povauje bezúhonná fyzická osoba, ktorá
a) nepôsobila v období jedného roka pred odobratím
povolenia na vznik alebo èinnos vo funkcii uvedenej
v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca,
èlena tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej
rady vo finanènej intitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to poèas posledných desiatich rokov,
b) nepôsobila v období jedného roka pred nariadením
alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej
v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoloènosti spravujúcej doplnkové dôchodkové fondy,
na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii
èlena tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej
rady vo finanènej intitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to poèas posledných desiatich
rokov,
c) nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením
konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti alebo vo funkcii vedúceho
zamestnanca, èlena tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej rady vo finanènej intitúcii, na ktorej
majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok
majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to
poèas posledných desiatich rokov,
d) nemala poèas posledných desiatich rokov právoplatne uloenú pokutu vyiu ako 50 % zo sumy, ktorá
sa jej mohla uloi pod¾a tohto zákona alebo pod¾a
osobitných predpisov,18)
e) poèas posledných desiatich rokov spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych
predpisov vykonávala svoje funkcie alebo podnikala
a so zrete¾om na tieto skutoènosti poskytuje záruku,
e bude spo¾ahlivo, poctivo a bez poruenia veobecne záväzných právnych predpisov vykonáva navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo veobecne záväzných právnych predpisov,
zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo
z iných vnútorných predpisov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:
18) § 50 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 144 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
§ 60 ods. 3 zákona è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 747/2004 Z. z.
§ 67 ods. 6 zákona è. 8/2008 Z. z..

Èiastka 74

47. V § 23 odsek 14 znie:
(14) Odborná spôsobilos a dôveryhodnos èlenov
predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje
pod¾a osobitného predpisu.20a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) § 7 ods. 14 a 15 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

48. § 23 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11 písm. a) a c), môe Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia pod¾a odseku 2
uzna za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci
vyplýva, e z èasového h¾adiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) a c) nemohla
táto fyzická osoba ovplyvni èinnos doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo finanènej intitúcie a spôsobi následky uvedené v odseku 11 písm. a) a c)..
49. V § 24 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
50. V § 24 ods. 2 sa vypúa písmeno h).
51. V § 24 ods. 3 tretej vete sa za slovo udelením
vkladá slovo prísluného, v tvrtej vete sa za slová
pod¾a § 23 vkladajú slová alebo § 26 a vypúa sa
posledná veta.
52. V § 24 ods. 8 sa slová a k) nahrádzajú slovami
a l).
53. V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:
c) dòom písomného vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska po udelení predchádzajúceho súhlasu
pod¾a § 26 ods. 1 písm. d),.
54. V § 25 ods. 4 sa slová udelenie predchádzajúceho súhlasu nahrádzajú slovami vrátenie povolenia.
55. V § 26 ods. 1 písm. a) sa za slovo prekroèenie
vkladá slovo priameho.
56. V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:
c) vo¾bu osôb navrhovaných za èlenov predstavenstva
a èlenov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich
zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar
vnútornej kontroly a prokuristu; to neplatí, ak ide
o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkèné obdobie,.
57. V § 26 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a n) sa oznaèujú ako písmená g) a m).
58. V § 26 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a m) sa oznaèujú ako písmená h) a l).
59. V § 26 ods. 2 úvodnej vete sa slovo vydanie nahrádza slovom udelenie.
60. V § 26 ods. 2 písm. d) sa slová spoloènos a nahrádzajú slovami spoloènos alebo.
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61. V § 26 ods. 2 písmeno f) znie:
f) odseku 1 písm. f) musí by preukázané, e správa doplnkových dôchodkových fondov prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoloènos s platným povolením, prechodom správy doplnkového dôchodkového
fondu nie sú ohrozené záujmy úèastníkov a poberate¾ov dávok a musia by zabezpeèené predpoklady
na vykonanie úkonov a èinností pod¾a § 51; pri súèasnej zmene depozitára musia by preukázané aj
podmienky pod¾a § 23 ods. 1 písm. l) a n),.
62. V § 26 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a n) sa oznaèujú ako písmená g) a m).
63. V § 26 ods. 2 písmeno g) znie:
g) odseku 1 písm. g) musia by splnené podmienky
pod¾a § 23 ods. 1 písm. m),.
64. V § 26 ods. 2 sa vypúa písmeno h).
Doterajie písmená i) a m) sa oznaèujú ako písmená h) a l).
65. V § 26 ods. 2 písmená h) a l) znejú:
h) odseku 1 písm. h) musia by splnené podmienky
pod¾a § 37,
i) odseku 1 písm. i) musia by splnené podmienky pod¾a § 23 ods. 1 písm. l),
j) odseku 1 písm. j) musia by splnené podmienky pod¾a § 23 ods. 1 písm. m) a n) a predloený predbený
súhlas depozitára s výkonom èinnosti depozitára
pre nový doplnkový dôchodkový fond,
k) odseku 1 písm. k) musia by splnené podmienky
pod¾a § 23 ods. 1 písm. m) a § 50,
l) odseku 1 písm. l) musí by preukázaná schopnos
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti zabezpeèi výkon èinností súvisiacich so zruením doplnkového
dôchodkového fondu..
66. V § 26 ods. 4 úvodnej vete sa slovo vydanie nahrádza slovom udelenie.
67. V § 26 ods. 4 písm. a) sa za slovo nadobudnú
vkladá slovo priamy.
68. V § 26 ods. 4 písm. b) sa slová a k) nahrádzajú
slovami a i).
69. V § 26 ods. 4 písm. d) sa za slová písm. e) vkladá
slovo spoloène.
70. V § 26 ods. 4 písm. f) sa slová písm. l) nahrádzajú slovami písm. j).
71. V § 26 ods. 4 písm. g) sa slová písm. m) nahrádzajú slovami písm. k).
72. V § 26 ods. 4 písm. h) sa slová písm. n) nahrádzajú slovami písm. l).
73. V § 26 ods. 5 sa slová veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska nahrádzajú slovami Národná banka Slovenska opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
74. V § 26 ods. 7 prvej vete sa slovo vydal nahrádza
slovom udelila a za prvú vetu sa vkladá nová druhá
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veta, ktorá znie: Predloenie notárskej zápisnice pod¾a
predchádzajúcej vety sa nevyaduje, ak sa pod¾a Obchodného zákonníka nevyaduje jej vyhotovenie..
75. V § 26 ods. 8 sa slovo vydal nahrádza slovom
udelila.
76. V § 27 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a 32a.
77. V § 28 ods. 1 sa za slovo investícií vkladá èiarka
a slová vedúcim zamestnancom vykonávajúcim funkciu riadenia rizík.
78. V § 28 ods. 4 sa slovo ktorý nahrádza slovom
ktorí.
79. V § 28 ods. 5 a 7 sa slová odseku 1 nahrádzajú
slovami odseku 4.
80. V § 28 ods. 8 písm. b) sa slovo riadenie nahrádza slovami výkon funkcie riadenia.
81. V § 29 ods. 1 sa vypúajú slová dávkových plánov,.
82. V § 29 ods. 3 sa za slovom fondov vypúa èiarka a slová dávkovými plánmi.
83. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 29a
Funkcia riadenia rizík
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zavies stálu a úèinnú funkciu riadenia rizík.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná vykonáva funkciu riadenia rizík nezávisle od funkcie riadenia investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
prija primerané opatrenia proti konfliktu záujmov
s cie¾om nezávislého riadenia rizík a aby postupy riadenia rizík spåòali poiadavky pod¾a § 55 a 55e.
(4) Funkcia riadenia rizík spoèíva v zabezpeèení najmä týchto úloh:
a) vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b) zabezpeèovanie súladu s pravidlami obmedzenia
a rozloenia rizika prísluného doplnkového dôchodkového fondu vrátane limitov pre celkové riziko
a riziko protistrany pod¾a § 55a a 55d,
c) poskytovanie odporúèaní predstavenstvu, ak ide
o identifikáciu rizikového profilu kadého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
d) predkladanie pravidelných správ predstavenstvu
a dozornej rade o
1. súlade medzi aktuálnymi úrovòami rizík, ktorým
je vystavený majetok v kadom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom schváleným pre prísluný doplnkový dôchodkový fond,
2. dodriavaní limitov obmedzenia a rozloenia rizika kadého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu,
3. primeranosti a úèinnosti postupu riadenia rizík,

Strana 2998

Zbierka zákonov è. 318/2013

najmä o prijatí náleitých nápravných opatrení
pri zistených nedostatkoch,
e) poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu,
prokuristovi a vedúcemu zamestnancovi v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva o aktuálnej
úrovni rizika, ktoré podstupuje kadý spravovaný
doplnkový dôchodkový fond, a o kadom skutoènom
alebo predvídate¾nom poruení limitov obmedzenia
a rozloenia rizika s cie¾om zabezpeèi prijatie vèasných a primeraných opatrení,
f) preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceòovanie finanèných derivátov uzatvorených mimo
regulovaného trhu pod¾a § 55e.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu
riadenia rizík primerané právomoci a prístup k vetkým potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie
úloh pod¾a odseku 4..
84. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Dokumentáciu týkajúcu sa úèastníkov a poberate¾ov dávok
je doplnková dôchodková spoloènos povinná uchováva najmenej pä rokov odo dòa zániku úèastníckej
zmluvy..
85. V § 32 odsek 1 znie:
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
identifikova jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania jednotlivých èinností pri správe doplnkových dôchodkových fondov
a ktorých existencia môe pokodi úèastníkov a poberate¾ov dávok, a predchádza konfliktu záujmov medzi
a) doplnkovou dôchodkovou spoloènosou, úèastníkmi a poberate¾mi dávok,
b) úèastníkmi a poberate¾mi dávok alebo medzi úèastníkmi navzájom,
c) doplnkovou dôchodkovou spoloènosou a skupinou
s úzkymi väzbami,15) ktorej je súèasou..
86. V § 32 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 4,
ktoré znejú:
(2) Organizaèná truktúra doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti musí zabezpeèova minimalizáciu rizika
pokodenia záujmov úèastníkov a poberate¾ov dávok
konfliktom záujmov pod¾a odseku 1.
(3) Na úèely zistenia konfliktov záujmov pod¾a odseku 1 sa berie do úvahy najmä, èi èlen predstavenstva,
prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, zamestnanec zodpovedný za
riadenie investícií alebo osoba, ktorej bola zverená èinnos riadenia investícií (ïalej len prísluná osoba),
doplnková dôchodková spoloènos alebo osoba, ktorá
je prepojená vzahom priamej kontroly alebo nepriamej
kontroly s touto doplnkovou dôchodkovou spoloènosou, je v takej situácii, e doplnková dôchodková spoloènos, prísluná osoba alebo osoba, ktorá je prepojená vzahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly
s touto doplnkovou dôchodkovou spoloènosou,
a) by mohla dosiahnu finanèný zisk alebo predís finanènej strate na úkor doplnkového dôchodkového
fondu,
b) má záujem na výsledku sluby alebo na výsledku
èinnosti poskytovanej doplnkovému dôchodkovému
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fondu alebo na výsledku obchodu uskutoèneného
na úèet doplnkového dôchodkového fondu a tento
záujem sa odliuje od záujmu doplnkového dôchodkového fondu,
c) má finanènú alebo inú motiváciu uprednostni iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami doplnkového dôchodkového fondu,
d) vykonáva rovnaké èinnosti pre doplnkový dôchodkový fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie
sú doplnkovým dôchodkovým fondom,
e) získava alebo získa pod¾a § 34d v súvislosti s èinnosou spravovania doplnkových dôchodkových fondov
od osoby, ktorá nie je doplnkovým dôchodkovým
fondom, prospech v akejko¾vek forme, ktorý nie je
obvyklou províziou alebo poplatkom za túto slubu.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov
vzia do úvahy záujmy
a) doplnkovej dôchodkovej spoloènosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, e patrí do istej skupiny,
alebo vyplývajúcich z vykonávania èinností, záujmy
úèastníkov a poberate¾ov dávok a povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti voèi doplnkovému
dôchodkovému fondu,
b) úèastníkov dvoch alebo viacerých spravovaných doplnkových dôchodkových fondov..
Doterajie odseky 2 a 13 sa oznaèujú ako odseky 5
a 16.
87. V § 32 ods. 5 písmeno c) znie:
c) cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené
riadenie rizík alebo riadenie investícií pod¾a
§ 37, okrem podielových listov tandardných podielových fondov, cenných papierov európskych
tandardných fondov, podielových listov peciálnych podielových fondov alebo iných subjektov kolektívneho investovania..
88. V § 32 ods. 7 sa slová osoba im blízka s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov
a cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania spåòajúcich poiadavky práva Európskych spoloèenstiev v oblasti kolektívneho investovania a podielových listov peciálnych podielových
fondov nehnute¾ností;27) nahrádzajú slovami osoba
im blízka27) okrem prípadov, v ktorých doplnková dôchodková spoloènos zabezpeèí a preukáe, e takéto
obchody sú výhradne v záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok;.
89. V § 32 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Doplnková dôchodková spoloènos nesmie naklada
s majetkom na úète nepriradených platieb inak ako
spôsobom ustanoveným týmto zákonom..
90. V § 32 ods. 11 sa vypúajú písmená c) a d).
91. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
§ 32a
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zavies, uplatòova a dodriava úèinné opatrenia pri
konflikte záujmov. Tieto opatrenia musia by urèené
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v písomnej forme a musia by primerané vzh¾adom na
ve¾kos a organizáciu doplnkovej dôchodkovej spoloènosti a povahu, rozsah a zloitos jej predmetu èinností. Ak je doplnková dôchodková spoloènos èlenom skupiny s úzkymi väzbami,15) v opatreniach musia by
zoh¾adnené vetky okolnosti, ktoré môu vies k vzniku
konfliktu záujmov v dôsledku truktúry a obchodných
èinností ostatných èlenov tejto skupiny a ktorých si je
alebo by si mala by doplnková dôchodková spoloènos
vedomá.
(2) Opatrenia pri konflikte záujmov pod¾a odseku 1
musia by
a) identifikované okolnosti vo vzahu k èinnostiam
v súvislosti so spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoloènosou
alebo v jej mene, ktoré predstavujú konflikt záujmov
alebo môu vies k vzniku konfliktu záujmov a ktoré
znamenajú znaèné riziko pokodenia doplnkového
dôchodkového fondu alebo jedného alebo viacerých
úèastníkov a poberate¾ov dávok,
b) pecifikované postupy, ktoré sa majú dodriava,
c) prijaté s cie¾om zvládnu tieto konflikty záujmov.
(3) Postupy a opatrenia pod¾a odseku 2 písm. b) a c)
musia zabezpeèova, e prísluné osoby vykonávajúce
èinnosti, ktoré predstavujú konflikty záujmov, vykonávajú tieto èinnosti na takej úrovni nezávislosti, ktorá je
primeraná ve¾kosti a èinnostiam doplnkovej dôchodkovej spoloènosti a skupiny s úzkymi väzbami, 15) do ktorej patrí, ako aj súvisiacemu stupòu rizika pre úèastníkov a poberate¾ov dávok, prièom takýmito opatreniami
sa rozumejú
a) úèinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslunými osobami vykonávajúcimi èinnosti súvisiace so správou doplnkových
dôchodkových fondov, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla pokodi záujmy jedného alebo viacerých úèastníkov a poberate¾ov dávok,
b) osobitná kontrola prísluných osôb, medzi ktorých
hlavné úlohy patrí spravovanie doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoloènosou a poskytovanie sluieb úèastníkom a poberate¾om dávok, ktorých záujmy môu by
v konflikte alebo ktoré zastupujú iné záujmy, ktoré
môu by v konflikte, vrátane záujmov doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti,
c) odstránenie akejko¾vek priamej spojitosti medzi odmeòovaním prísluných osôb, ktoré vykonávajú
hlavne jednu èinnos, a odmeòovaním èi príjmami
vytváranými inými príslunými osobami vykonávajúcimi hlavne inú èinnos, ak zo vzahu medzi týmito
èinnosami môe vzniknú konflikt záujmov,
d) opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú monosti iných osôb neprimerane ovplyvòova spôsob,
akým prísluná osoba vykonáva èinnosti spojené so
spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodkovou spoloènosou,
e) opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbenej
alebo postupnej úèasti príslunej osoby na rôznych
èinnostiach súvisiacich so spravovaním doplnkových dôchodkových fondov doplnkovou dôchodko-
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vou spoloènosou, ak táto úèas môe pokodi
riadne zvládnutie konfliktov záujmov.
(4) Ak opatrenia a postupy pod¾a odseku 3 nezaruèujú potrebnú úroveò nezávislosti, doplnková dôchodková spoloènos je povinná prija také alternatívne opatrenia alebo dodatoèné opatrenia alebo postupy, ktoré
sú na tieto úèely potrebné a primerané.
(5) Národná banka Slovenska môe doplnkovej dôchodkovej spoloènosti nariadi prija alternatívne
opatrenia alebo dodatoèné opatrenia alebo postupy na
úèely pod¾a odseku 4..
92. V § 33 ods. 6 sa slová Veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví nahrádzajú slovami Národná banka Slovenska
ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky,.
93. V § 34 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová dávkových plánov,.
94. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
b) kona pri výkone svojej èinnosti èestne, v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku, v najlepom
záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok a v záujme
ich ochrany,.
95. V § 34 ods. 2 písmeno d) znie:
d) ma a úèinne vyuíva zdroje a postupy potrebné na
správny výkon svojej èinnosti a uplatòova vo vzahu k úèastníkom a poberate¾om dávok princíp rovnakého zaobchádzania..
96. V § 34 ods. 2 sa vypúajú písmená e) a g).
97. V § 34 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Povinnosou kona v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok a v záujme ich ochrany pod¾a
odseku 2 písm. a) a b) sa rozumie najmä
a) vyhýba sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so
záujmami úèastníkov a poberate¾ov dávok, a ak sa
nemono vyhnú konfliktu záujmov, uprednostni
záujmy úèastníkov a poberate¾ov dávok pred svojimi
záujmami a záujmami akcionárov doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo pred záujmami iných
osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpeèi rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so vetkými
úèastníkmi a poberate¾mi dávok,
b) zabezpeèi primerané, správne a transparentné modely a systémy oceòovania majetku a záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde; na iados Národnej
banky Slovenska je doplnková dôchodková spoloènos povinná preukáza, e majetok a záväzky v doplnkovom dôchodkovom fonde boli ocenené presne,
c) kona takým spôsobom, aby sa zabránilo úètovaniu
neprimeraných alebo neúèelných nákladov na archu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4) Povinnosou kona s odbornou starostlivosou
pod¾a odseku 2 písm. c) sa rozumie najmä
a) zabezpeèi dostatoènú mieru starostlivosti pri výbere a nepretritom sledovaní majetku a rizík, ktorým
je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom
fonde, v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov
dávok,
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b) zabezpeèi, aby osoby zodpovedné za riadenie investícií mali primerané znalosti a vedomosti o aktívach,
do ktorých je moné majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde investova, pod¾a investiènej politiky
urèenej v príslunom tatúte doplnkového dôchodkového fondu,
c) pri vykonávaní politiky riadenia rizík pod¾a § 55,
a ak je to primerané po zoh¾adnení povahy plánovanej investície, pripravi predpovede a vykona analýzy, ktoré posúdia vplyv predmetnej investície na zloenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
a likviditu, a to ete pred vykonaním investície; analýzy sa musia vykona iba na základe aktuálnych informácií..
98. V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
prija a dodriava vnútorný akt riadenia o opatreniach
a postupoch súvisiacich s odbornou starostlivosou
a zavies úèinné opatrenia, ktorými zabezpeèí, e prijímané investièné rozhodnutia pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde budú vykonané v súlade s investiènou politikou a jej cie¾mi,
investiènou stratégiou a limitmi rizík prísluného doplnkového dôchodkového fondu..
Doterajie odseky 5 a 15 sa oznaèujú ako odseky 6
a 16.
99. V § 34 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, podrobnosti o tom, èo sa rozumie konaním
v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok
pod¾a odseku 2 písm. a) a b) a o tom, èo sa rozumie konaním s odbornou starostlivosou pod¾a odseku 2
písm. c), a spôsob preukazovania týchto konaní doplnkovou dôchodkovou spoloènosou.
(8) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
vykonáva èinnos tak, aby nedochádzalo k narueniu
bezpeènosti finanèného systému, uplatòova primerané opatrenia a postupy na zabránenie nekalých praktík, o ktorých sa dá dôvodne predpoklada, e ovplyvnia
stabilitu trhu, a nesmie vykonáva manipuláciu s trhom.30).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30 znie:

30) § 131a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

100. V § 34 ods. 9 sa za slovom zákona èiarka nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a z dávkového
plánu.
101. V § 34 ods. 10 sa slová odseku 7 nahrádzajú
slovami odseku 9.
102. V § 34 ods. 13 a 14 sa slová odseku 10 nahrádzajú slovami odseku 12.
103. V § 34 ods. 15 sa slová odsekov 10 a 12 nahrádzajú slovami odsekov 12 a 14.
104. Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34d, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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§ 34a
Vykonávanie rozhodnutí
o nakladaní s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
vykonávaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a pri spravovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde kona v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná na
úèely odseku 1 prija také opatrenia, aby dosiahla najlepí moný výsledok pre úèastníkov a poberate¾ov dávok pri zoh¾adnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania obchodu, ve¾kosti
a povahy pokynu alebo iných okolností týkajúcich sa
vykonania pokynu.
(3) Dôleitos okolností pod¾a odseku 2 sa urèuje na
základe
a) investièných cie¾ov, investiènej politiky a rizík pod¾a
rizikového profilu doplnkového dôchodkového fondu,
b) charakteristiky pokynu,
c) charakteristiky finanèných nástrojov, ktoré sú
predmetom pokynu,
d) charakteristiky miest výkonu, kde môe by pokyn
postúpený.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zavies a dodriava úèinné opatrenia na splnenie povinnosti ustanovenej v odseku 2, a to najmä zavies a dodriava politiku, ktorá jej umoní dosiahnu najlepí
moný výsledok pod¾a odseku 1 pri vykonávaní pokynov pri nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
sledova úèinnos svojich opatrení a politík na vykonávanie pokynov na úèely identifikácie a nápravy nedostatkov. Politika vykonávania pokynov sa musí aktualizova aspoò raz roène a vdy pri podstatných
zmenách, ktoré majú vplyv na schopnos doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti získa najlepí moný výsledok pre úèastníkov a poberate¾ov dávok òou spravovaného doplnkového dôchodkového fondu.
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
sprístupni úèastníkom a poberate¾om dávok informácie o svojich politikách vykonávania pokynov a o ich
podstatných zmenách.
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
preukáza, e vykonala pokyny v súvislosti so správou
doplnkového dôchodkového fondu v súlade so svojou
politikou vykonávania pokynov.
§ 34b
Zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde
na vykonanie iným osobám
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná kona v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok aj vtedy, ak zadáva pokyny na nakladanie s majet-
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kom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti so
správou doplnkového dôchodkového fondu na vykonanie iným osobám.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je pod¾a odseku 1 povinná prija také opatrenia, aby získala najlepí
moný výsledok pre úèastníkov a poberate¾ov dávok pri
zoh¾adnení okolností pod¾a § 34a ods. 2. Dôleitos
týchto okolností sa urèuje pod¾a § 34a ods. 3.
(3) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zavies a dodriava politiku, ktorá jej umoní splnenie
povinnosti pod¾a odseku 2. Táto politika musí urèi pre
kadý druh finanèného nástroja osoby, ktorým môe
doplnková dôchodková spoloènos zada pokyny.
Doplnková dôchodková spoloènos môe uzavrie s inými osobami dohody o vykonaní pokynu, len ak tieto dohody umonia doplnkovej dôchodkovej spoloènosti dodra povinnosti pod¾a tohto zákona pri zadávaní
pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na vykonanie iným osobám. Doplnková dôchodková spoloènos môe uzavrie dohody
o vykonaní pokynu inou osobou, len ak táto osoba má
zavedenú politiku vykonávania pokynov minimálne na
úrovni poiadaviek pod¾a § 34a.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
sprístupni úèastníkom a poberate¾om dávok informácie o politike pri zadávaní pokynov na vykonanie inej
osobe a informácie o podstatných zmenách v tejto politike.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
sledova úèinnos politiky zadávania pokynov na vykonanie iným osobám, najmä kvalitu vykonávania pokynov zo strany osôb, ktoré sú uvedené v tejto politike, na
úèely identifikácie a nápravy nedostatkov. Politika zadávania pokynov na vykonanie iným osobám sa musí
aktualizova aspoò raz roène a vdy pri podstatných
zmenách, ktoré majú vplyv na schopnos doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti dosahova najlepí moný výsledok pre úèastníkov a poberate¾ov dávok v súvislosti
so správou doplnkového dôchodkového fondu.
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
preukáza, e zadávala pokyny na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti so
správou doplnkového dôchodkového fondu na vykonanie iným osobám v súlade s odsekom 3.
§ 34c
Spojenie a alokácia pokynov
(1) Doplnková dôchodková spoloènos môe spája
pokyny súvisiace so správou doplnkového dôchodkového fondu s pokynmi súvisiacimi so správou iných
òou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov
a s pokynmi obchodov na vlastný úèet doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, len ak
a) nie je pravdepodobné, e spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý doplnkový
dôchodkový fond, ktorého pokyny majú by spojené,
b) má zavedenú a úèinne dodriava politiku alokácie
pokynov, ktorá zabezpeèuje spravodlivú alokáciu
spojených pokynov a obchodov za dostatoène presných podmienok, najmä ako objem a cena urèujú
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alokáciu a podmienky zaobchádzania s èiastoène
vykonanými pokynmi.
(2) Ak doplnková dôchodková spoloènos spája pokyn súvisiaci so správou doplnkového dôchodkového
fondu s jedným alebo viacerými pokynmi súvisiacimi
so správou iných doplnkových dôchodkových fondov
a spojený pokyn bol èiastoène vykonaný, je povinná
alokova súvisiace obchody v súlade so svojou politikou alokácie pokynov.
(3) Doplnková dôchodková spoloènos, ktorá spojila
obchody na vlastný úèet s jedným pokynom alebo viacerými pokynmi súvisiacimi so správou doplnkových
dôchodkových fondov, nesmie alokova súvisiace obchody spôsobom, ktorý pokodzuje doplnkový dôchodkový fond.
(4) Ak doplnková dôchodková spoloènos spája pokyn súvisiaci so správou doplnkových dôchodkových
fondov s obchodom na vlastný úèet a spojený pokyn bol
èiastoène vykonaný, je povinná alokova súvisiace obchody prednostne doplnkovému dôchodkovému fondu.
Ak doplnková dôchodková spoloènos preukáe, e bez
tohto spojenia by pokyn nemohla vykona za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môe alokova obchod na vlastný úèet proporcionálne v súlade so svojou
politikou alokácie pokynov.
§ 34d
Stimuly
(1) Za konanie doplnkovej dôchodkovej spoloènosti,
ktoré je v rozpore s jej povinnosou kona pod¾a § 34
ods. 2, sa povauje aj to, ak doplnková dôchodková
spoloènos alebo prísluná osoba v súvislosti s riadením investícií alebo administráciou pri správe doplnkového dôchodkového fondu hradí alebo prijíma poplatok
alebo províziu, alebo poskytuje, alebo prijíma nepeòané plnenie okrem
a) poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poskytnutých v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poplatku, provízie
alebo nepeòaného plnenia hradeného inou osobou
alebo poskytnutých inej osobe konajúcej na úèet doplnkového dôchodkového fondu,
b) poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe
alebo poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia
hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto
podmienky:
1. pred poskytnutím príslunej sluby musí doplnková dôchodková spoloènos v tatúte prísluného doplnkového dôchodkového fondu jednoznaène, podrobne, presne a zrozumite¾ným spôsobom
uvies informáciu o existencii, povahe a výke poplatku, provízie alebo nepeòaného plnenia alebo, ak ich výku nemono zisti, o metóde jej výpoètu,
2. uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie
nepeòaného plnenia musí zvýi kvalitu príslunej sluby vo vzahu, ku ktorej sa poplatok hradí,
alebo vo vzahu, ku ktorej sa nepeòané plnenie
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poskytuje, a nesmie bráni plneniu povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti kona v záujme
úèastníkov a poberate¾ov dávok,
c) primeraného poplatku, ktorý umoní alebo je potrebný na poskytnutie prísluných sluieb, najmä
poplatok za úschovu, poplatok za vyrovnanie obchodu, poplatok organizátorom regulovaného trhu, poplatok orgánu doh¾adu, správny poplatok alebo súdny poplatok a ktorý svojím charakterom nemôe
vies k rozporu s povinnosami doplnkovej dôchodkovej spoloènosti kona pod¾a § 34 ods. 2.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je oprávnená
na úèely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnú
úèastníkovi alebo poberate¾ovi dávky hlavné podmienky dohody týkajúcej sa poplatkov, provízie alebo nepeòaného plnenia v súhrnnej forme, ak súèasne umoní
úèastníkovi alebo poberate¾ovi dávky získa podrobnejie informácie na základe jeho iadosti; táto povinnos
sa povauje za splnenú aj uvedením v tatúte prísluného doplnkového dôchodkového fondu. Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnutím pozastavi
alebo zrui toto oprávnenie poskytnú hlavné podmienky dohody v súhrnnej forme, ak zistí, e doplnková
dôchodková spoloènos nevyhovela iadosti úèastníka
alebo poberate¾a dávky o získanie podrobnejej informácie pod¾a predchádzajúcej vety..
105. V § 35 ods. 1 písm. b) sa za slová majetku v
vkladá slovo príspevkovom.
106. V § 35 ods. 1 sa vypúa písmeno d).
107. V § 35 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
108. V § 35a odsek 1 znie:
(1) Odplata za správu doplnkového dôchodkového
fondu za jeden rok správy doplnkového dôchodkového
fondu nesmie presiahnu
a) 1,2 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku
v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) 0,6 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku vo
výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde..
109. V nadpise § 35b sa za slová majetku v vkladá
slovo príspevkovom.
110. V § 35b ods. 1 celom texte sa za slová majetku
v vkladá slovo príspevkovom.
111. V § 35c ods. 1 sa slová troch rokov nahrádzajú
slovami jedného roka.
112. V § 35c odsek 2 znie:
(2) Doplnková dôchodková spoloènos nemá nárok
na odplatu za prestup úèastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ak od uzatvorenia úèastníckej
zmluvy uplynul viac ako jeden rok..
113. § 35d sa vypúa.
114. V § 37 odsek 1 znie:
(1) Zakladate¾ doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
alebo doplnková dôchodková spoloènos môe po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska pod¾a
§ 26 ods. 1 písm. h) na základe zmluvy o zverení
èinností33) zveri jednu èinnos alebo viac èinností uve-
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dených v § 22 ods. 2 okrem èinnosti uvedenej v § 22
ods. 2 písm. b), ktorú mono zveri len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoloènosou, zahranièným obchodníkom
s cennými papiermi, zahraniènou správcovskou spoloènosou alebo inou zahraniènou osobou s povolením
na riadenie portfólia podliehajúcou doh¾adu v táte,
v ktorom má sídlo, a okrem èinnosti uvedenej v § 22
ods. 2 písm. c) trinástom bode, inej fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených èinností. Zakladate¾ doplnkovej dôchodkovej spoloènosti alebo doplnková dôchodková spoloènos nesmie zveri iadnu z týchto èinností inej doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti, depozitárovi alebo osobe,
ktorej záujmy môu by v konflikte so záujmami doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, úèastníkov alebo poberate¾ov dávok..
115. V § 37 ods. 2 písm. a) sa slovo informovaný nahrádza slovom informovaná a na konci sa pripájajú
slová: a bol jej predloený návrh zmluvy o zverení èinnosti.
116. V § 37 ods. 5 prvá veta znie: Doplnková dôchodková spoloènos nesmie zveri èinnosti v takom
rozsahu, e nebude schopná kontrolova a vyvodzova
zodpovednos za výkon zverených èinností, alebo nebude schopná prijíma rozhodnutia týkajúce sa výkonu odborných èinností..
117. § 37 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
a) pred uzatvorením zmluvy pod¾a odseku 1 na základe
dostupných informácií overi, èi iná osoba pod¾a odseku 1 má vecné, personálne a organizaèné predpoklady vykonáva zverenú èinnos spo¾ahlivo, profesionálne a úèinne, a
b) po uzatvorení zmluvy pod¾a odseku 1 prija postupy
na nepretrité hodnotenie výkonu zverenej èinnosti
inou osobou pod¾a odseku 1 najmä, ak ide o riziká
spojené so zmluvou pod¾a odseku 1; na tento úèel je
doplnková dôchodková spoloènos povinná vytvori
dostatoèné materiálno-technické a personálne
predpoklady..
118. V § 37b ods. 2 písm. a) sa za slovom sporenia
vypúa èiarka a slová dávkový plán.
119. V § 37b ods. 5 prvej vete sa za slová Slovenskej
republiky vkladajú slová (ïalej len ministerstvo).
120. V § 39 ods. 1 a 5 sa slová písm. n) nahrádzajú
slovami písm. l).
121. V § 39 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 11 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
122. V § 39 ods. 9 písm. a) sa slová odseku 9 nahrádzajú slovami odseku 8.
123. V § 40 ods. 2 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 4.
124. V § 41 ods. 2 sa slová vedený na benom úète
urèenom výluène na úèely prijímania platieb od úèastníkov a zamestnávate¾ov do okamihu identifikácie
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úèastníka, ktorého sa platba týka (ïalej len úèet nepriradených platieb), nahrádzajú slovami na úète
nepriradených platieb.
125. V § 42 ods. 1 sa vypúa tretia veta.
126. V § 43 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie vytvori iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých
vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila
rozhodnutím o udelení povolenia alebo rozhodnutím
o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 26 ods. 1 písm. j).
(3) Doplnková dôchodková spoloènos, ktorá spravuje viac príspevkových doplnkových dôchodkových
fondov, je povinná umoni fyzickej osobe by úèastníkom v jednom alebo vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou
doplnkovou dôchodkovou spoloènosou a súèasne aj
poberate¾om dávky vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tej istej doplnkovej dôchodkovej spoloènosti..
127. V § 43 ods. 4 sa za slovo príspevkov vkladajú
slová a z výnosov z týchto príspevkov.
128. V § 47 sa vypúajú odseky 5 a 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
129. V § 47 ods. 6 sa slová veobecne záväzným
právnym predpisom nahrádzajú slovami opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
130. V § 48 ods. 2 sa slová internetovej stránke nahrádzajú slovami webovom sídle.
131. V § 48 odsek 4 znie:
(4) Náleitosti tatútu, jeho rozsah, obsah a truktúru informácií, ktoré má tatút obsahova, ustanoví
opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom; opatrenie sa vyhlási v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky..
132. V § 48 ods. 6 sa vypúajú slová uvedené v odseku 4 písm. e).
133. V poznámke pod èiarou k odkazu 34 sa citácia
Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorích predpisov.
134. V § 50 ods. 4 prvá veta znie: Doplnková dôchodková spoloènos je povinná informova úèastníkov
o zámere zlúèi príspevkové doplnkové dôchodkové
fondy pred podaním iadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu pod¾a § 26 ods. 1 písm. k) a do 30 dní odo
dòa zlúèenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov informova úèastníkov v súlade s postupom urèeným v tatúte na oboznamovanie úèastníkov
so zmenami tatútu o tomto zlúèení..
135. V § 51 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pod¾a § 26 ods. 1 písm. f).
136. V § 51 ods. 2 prvej vete sa za slovom zlúèil vy-
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púa èiarka a slová a to ku dòu prechodu správy
doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoloènos.
137. V § 52 ods. 1 prvej vete sa slová písm. n) nahrádzajú slovami písm. l) a v druhej vete sa na konci
pripájajú tieto slová: spravované jednou doplnkovou
dôchodkovou spoloènosou.
138. V § 52 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ku dòu bezprostredne predchádzajúcemu dòu
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska pod¾a
§ 26 ods. 1 písm. l) doplnková dôchodková spoloènos
zostaví mimoriadnu úètovnú závierku zruovaného doplnkového dôchodkového fondu. Doplnková dôchodková spoloènos zostaví otváraciu súvahu zruovaného
doplnkového dôchodkového fondu ku dòu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska pod¾a § 26 ods. 1 písm. l)
je doplnková dôchodková spoloènos povinná uzavrie
hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom
fonde postupom pod¾a odseku 4. Národná banka Slovenska môe v záujme ochrany práv úèastníkov a poberate¾ov dávok urèi, e túto èinnos vykoná depozitár
alebo iná doplnková dôchodková spoloènos.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos alebo osoba
urèená pod¾a odseku 3 je do iestich mesiacov od vzniku skutoèností pod¾a odseku 3 povinná
a) preda majetok v zruovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) zabezpeèi splatenie poh¾adávok v prospech majetku v zruovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c) vyrovna vetky záväzky z hospodárenia s majetkom
v zruovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
d) vyplati úèastníkom a poberate¾om dávok zruovaného doplnkového dôchodkového fondu ich podiel
na majetku v tomto fonde,
e) zostavi úètovnú závierku zruovaného doplnkového dôchodkového fondu ku dòu bezprostredne nasledujúcemu po dni splnenia vetkých povinností
pod¾a písmen a) a d)..
139. V § 52 ods. 5 sa za slovo úèastníkov vkladajú
slová a poberate¾ov dávok.
140. § 53 a 53e vrátane nadpisu nad § 53b znejú:
§ 53
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná investova majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
v súlade so zásadou obozretného podnikania, s pravidlami investovania pod¾a odsekov 2 a 6 len do druhov
aktív pod¾a § 53a a v súlade s pravidlami na obmedzenie a rozloenie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pod¾a § 53b.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná investova majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok.
V prípade moného konfliktu záujmov je doplnková dôchodková spoloènos povinná zabezpeèi, e majetok
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v doplnkovom dôchodkovom fonde investuje v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok.

dosiahnu na finanènom trhu v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

(3) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná investova majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
prevane do aktív prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Investovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, musí by na
obozretnej úrovni, prièom doplnková dôchodková spoloènos je povinná pred takouto investíciou posúdi
vetky riziká súvisiace s touto investíciou a jej moný
vplyv na výnosnos majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Doplnková dôchodková spoloènos je povinná urèi vnútorné limity pre riziká spojené s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
priebene sledova ich plnenie a prija opatrenia, ak
hrozí prekroèenie týchto limitov.

(7) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie predáva prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného
trhu ani ich poskytova z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou
podmienkou splatnosti kúpnej ceny po ich dodaní.

(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde náleite
rozloi takým spôsobom, aby nedolo k nadmernému
spoliehaniu sa na urèitý druh aktív alebo urèitého emitenta alebo neprimeranému vystaveniu sa riziku voèi
akémuko¾vek druhu aktíva, emitentovi alebo skupine
osôb alebo kumulácii rizík v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ako celku. Doplnková dôchodková
spoloènos nesmie vystavi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde neprimeranej koncentrácii rizika
voèi aktívam vydaným tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny, a to
priamou investíciou alebo nepriamou investíciou prostredníctvom iných nástrojov alebo produktov, ktorých
podkladové aktíva sú vystavené riziku takého emitenta
alebo skupiny emitentov. Ak investície do urèitých druhov aktív preukazujú vysokú úroveò rizika, èi u z dôvodu povahy aktíva alebo kvality emitenta, musia sa
obmedzi na obozretnú úroveò.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie obchádza pravidlá a limity na obmedzenie a rozloenie rizika pod¾a § 53b takým spôsobom, e okrem priamych
investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
do prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu, vkladov v bankách pod¾a § 53a ods. 1
písm. b), derivátov pod¾a § 53a ods. 2 investuje zároveò
majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde aj do finanèných nástrojov uvedených v § 53b ods. 9 alebo
iných nástrojov, ktorých podkladové aktíva sú vystavené riziku voèi tomu istému emitentovi, tej istej banke,
tej istej protistrane alebo ich výnos je odvodený od rovnakých aktív, ako tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde. Investovanie majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde do iných nástrojov pod¾a prvej vety
musí doplnková dôchodková spoloènos zoh¾adni aj
na úèely splnenia povinnosti pod¾a odseku 4.
(6) Pri predaji alebo kúpe prevodite¾ných cenných
papierov a nástrojov peòaného trhu z majetku alebo
do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a uzatváraní obchodu s derivátom je doplnková dôchodková
spoloènos povinná preda alebo kúpi tieto cenné papiere a nástroje peòaného trhu a uzatvori obchod
s derivátom za najvýhodnejiu cenu, ktorú bolo moné

(8) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie kupova prevodite¾né cenné papiere a nástroje peòaného
trhu ani ich nadobúda do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou
podmienkou ich dodania po ich zaplatení a nesmie poskytova preddavok na ich nadobudnutie.
(9) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie pri
investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutoèòova nekrytý predaj finanèných nástrojov.
Nekrytým predajom finanèných nástrojov je kadý obchod, pri ktorom doplnková dôchodková spoloènos vystavuje doplnkový dôchodkový fond riziku, e bude
musie kúpi finanèný nástroj za vyiu cenu, ne je
cena, ktorá bola dohodnutá pri obchode, a tak mu vytvori stratu alebo vystavi ho riziku, e nebude schopná doda finanèné nástroje, ktoré sa uzavretím obchodu zaviazala doda.
(10) Nekrytý predaj pod¾a odseku 9 zahàòa aj predaj
nakrátko. Predaj nakrátko vo vzahu k akcii alebo dlhovému nástroju je kadý predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v èase uzatvorenia zmluvy
o predaji majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
vrátane takého predaja, ak v èase uzatvorenia zmluvy
o predaji majetku doplnková dôchodková spoloènos
vypoièala akciu alebo dlhový nástroj alebo uzavrela
zmluvu o ich výpoièke do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na úèely ich dodania pri vyrovnaní
obchodu. Predaj nakrátko nezahàòa
a) predaj majetku z doplnkového dôchodkového fondu
na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou medzi doplnkovou dôchodkovou spoloènosou
a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala
preda druhej strane cenný papier za dohodnutú
cenu, prièom druhá strana sa zaviazala spätne preda tento cenný papier k neskoriemu dátumu za
inú dohodnutú cenu,
b) prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôièke cenných papierov alebo
c) uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa
majú preda cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finanèného
vyrovnania.
(11) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
na iados Národnej banky Slovenska hodnoverne preukáza splnenie povinností pod¾a odsekov 1 a 9; ak doplnková dôchodková spoloènos tejto iadosti nevyhovie, platí, e ich poruila.
(12) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, podrobnosti o spôsobe plnenia povinností
pod¾a odsekov 1 a 9 a 11 a spôsoby preukázania ich
splnenia.

Èiastka 74

Zbierka zákonov è. 318/2013

§ 53a
(1) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je
moné investova do
a) finanèných nástrojov pod¾a osobitného predpisu,33a)
b) vkladov v bankách so sídlom na území Slovenskej
republiky alebo v zahranièných bankách so sídlom
v èlenskom táte Európskej únie, táte, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo táte, ktorý je èlenským tátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ïalej len èlenský tát), alebo v neèlenskom
táte, ak neèlenský tát vyaduje dodriavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná
banka Slovenska povauje za rovnocenné s pravidlami pod¾a osobitného predpisu36) alebo s pravidlami
obozretného podnikania bánk èlenského tátu.
(2) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investova do iných derivátov ako do
a) finanèných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú prevodite¾né cenné papiere37) a nástroje peòaného trhu,38) finanèné indexy, úrokové miery,
výmenné kurzy a meny, v ktorých môe by investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
v súlade s investiènou politikou uvedenou v jeho tatúte a ktoré sú obchodované na regulovaných trhoch, s ktorými je spojené právo na finanèné vyrovnanie alebo uzatvárané mimo regulovaného trhu,
b) derivátov obchodovaných na regulovanom trhu, na
komoditnej burze pod¾a osobitného predpisu39) alebo inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom
v èlenskom táte, s ktorými je spojené právo na finanèné vyrovnanie a ktorých podkladovým aktívom
sú komodity alebo komoditné indexy.
(3) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investova do podielových listov tandardných podielových fondov, cenných papierov európskych tandardných fondov, podielových listov peciálnych
podielových fondov alebo iných subjektov kolektívneho
investovania, ktoré môu pod¾a ich tatútov alebo obdobných dokumentov investova viac ako 10 % hodnoty majetku do podielových listov iných podielových fondov alebo cenných papierov zahranièných subjektov
kolektívneho investovania.
(4) Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie poui na poskytnutie pôièiek, úverov, darov a na
zabezpeèenie záväzkov iných fyzických osôb alebo
právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
odseku 1 písm. a) a § 53g.
(5) Peòané pôièky alebo úvery v prospech majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde je moné prija len,
ak je to v súlade so záujmami úèastníkov a poberate¾ov
dávok na úèely zabezpeèenia likvidity majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to len v nevyhnutnej sume a na nevyhnutný èas so splatnosou do jedného
roka od zaèiatku èerpania úveru alebo pôièky.
(6) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom
fonde sa môe investova do
a) dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peòaného trhu prijatých na obchodovanie na
regulovaných trhoch,
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b) vkladov na bených úètoch a na vkladových úètoch
pod¾a odseku 1 písm. b),
c) podielových listov tandardných podielových fondov, cenných papierov európskych tandardných
fondov alebo cenných papierov iných zahranièných
subjektov kolektívneho investovania investujúcich
prevane do dlhopisov a dlhových cenných papierov
alebo nástrojov peòaného trhu,
d) finanèných derivátov pod¾a odseku 2 písm. a) na
úèely zabezpeèenia alebo zníenia menového rizika
alebo úrokového rizika, ak tieto obchody preukázate¾ne zniujú riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov alebo zo zmien úrokových mier
a ich vplyvu na hodnotu majetku vo výplatnom dôchodkovom fonde.
(7) Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom
fonde, ktorý nie je zabezpeèený voèi menovému riziku,
môe tvori najviac 5 % èistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(8) V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa
nesmú nachádza akcie depozitára; ustanovenie § 53
ods. 5 sa nepouije.
Pravidlá na obmedzenie
a rozloenie rizika v majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde
§ 53b
(1) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných jedným emitentom
nesmie tvori viac ako 5 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak v odsekoch 4, 6, 8, 9
a 10 nie je ustanovené inak.
(2) Súèet menovitých hodnôt prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vo vetkých
spravovaných doplnkových dôchodkových fondoch
z jednej emisie nesmie tvori viac ako 30 % èistej hodnoty celej emisie; to neplatí pre cenné papiere a nástroje peòaného trhu vydané alebo zaruèené èlenským
tátom.
(3) Vklady na bených úètoch alebo na vkladových
úètoch v jednej banke alebo poboèke zahraniènej banky pod¾a § 53a ods. 1 písm. b) nesmú tvori viac ako
20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(4) Hodnota hypotekárnych záloných listov vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraniènou bankou so sídlom v èlenskom táte alebo v neèlenskom táte, ktorých menovitá
hodnota vrátane výnosov je krytá poh¾adávkami tejto
banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvori viac ako
25 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(5) Celková hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie tvori viac ako
10 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; tento limit sa nevzahuje na investície pod¾a
odseku 9.
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(6) Hodnota prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu vydaných alebo zaruèených
jedným èlenským tátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investiènou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu
a rozvoj alebo Medzinárodným menovým fondom nesmie tvori viac ako 35 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

ré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
a nie sú zabezpeèené voèi menovému riziku, nesmú
prekroèi 30 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde. Pri riadení menového rizika je doplnková dôchodková spoloènos povinná zoh¾adni aj
investície do nástrojov, ktoré sú denominované v eurách, ak ich podkladové aktíva tvoria nástroje, ktoré sú
denominované v inej mene ako euro.

(7) Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch
s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu, nesmie prekroèi
a) 10 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spåòajúca
podmienky pod¾a § 53a ods. 1 písm. b),
b) 5 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka
pod¾a písmena a).

(14) Národná banka Slovenska môe schválením tatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýi limit
30 % pod¾a odseku 13 na 60 %, ak pod¾a jeho tatútu je
investiènou politikou doplnkového dôchodkového fondu vytvára výnosy zo zmien výmenných kurzov.

(8) Súèet investícií do prevodite¾ných cenných papierov a nástrojov peòaného trhu pod¾a odseku 1 vydaných bankou spåòajúcou podmienky pod¾a § 53a
ods. 1 písm. b), hypotekárnych záloných listov pod¾a
odseku 4 vydaných touto bankou, vkladov v tejto banke, a hodnoty rizika protistrany pod¾a odseku 7
písm. a), ktorou je táto banka, nesmie prekroèi 35 %
èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(9) Hodnota podielových listov
a) jedného tandardného podielového fondu, cenných
papierov jedného európskeho tandardného fondu
nesmie prekroèi 20 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) jedného peciálneho podielového fondu alebo cenných papierov iného subjektu kolektívneho investovania, ako je uvedené v písmene a), nesmie prekroèi
10 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(10) Súèet investícií do podielových listov tandardných podielových fondov, cenných papierov európskych tandardných fondov, podielových listov peciálnych podielových fondov alebo cenných papierov iných
subjektov kolektívneho investovania spravovaných
jednou správcovskou spoloènosou nesmie prekroèi
40 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(11) Súhrn peòaných prostriedkov pod¾a § 53a
ods. 5 nesmie prekroèi 10 % èistej hodnoty majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde ku dòu uzatvorenia
zmlúv o pôièkách a úveroch.
(12) Na úèely výpoètu limitov pod¾a odsekov 1 a 10
sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa
zostavuje konsolidovaná úètovná závierka pod¾a osobitného predpisu40) alebo pod¾a medzinárodných úètovných tandardov, povaujú za jednu osobu. Ak ide
o skupinu pod¾a prvej vety kontrolovanú finanènou intitúciou, hodnota prevodite¾ných cenných papierov
a nástrojov peòaného trhu vydaných emitentmi pod¾a
odseku 1 z takejto skupiny nesmie prekroèi 10 % èistej
hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(13) Aktíva denominované v inej mene ako euro, kto-

(15) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, spôsob zabezpeèenia voèi menovému riziku.
§ 53c
(1) Doplnková dôchodková spoloènos nesmie do
svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, nadobudnú akcie s hlasovacím právom, ktoré by doplnkovej dôchodkovej spoloènosti umonili vykonáva významný vplyv nad
riadením emitenta; na výpoèet podielu na hlasovacích
právach sa pouije postup pod¾a Obchodného zákonníka.
(2) Majetok a záväzky doplnkových dôchodkových
fondov sa musia oceòova kadý pracovný deò.
§ 53d
(1) Doplnková dôchodková spoloènos môe uzatvori zmluvu o vkladovom úète pod¾a § 53a ods. 1 písm. b)
s lehotou splatnosti
a) nepresahujúcou 12 mesiacov,
b) presahujúcou 12 mesiacov, iba ak je moné kedyko¾vek túto zmluvu vypoveda bez výpovednej lehoty
po uplynutí 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos môe investova do cenných papierov zahranièných subjektov kolektívneho investovania iných ako európskych tandardných podielových fondov, iba ak
a) tento zahranièný subjekt kolektívneho investovania
je otvorený, má udelené povolenie pod¾a právnych
predpisov tátu, v ktorom je vytvorený, podlieha doh¾adu, ktorý Národná banka Slovenska povauje za
rovnocenný s doh¾adom vykonávaným Národnou
bankou Slovenska alebo orgánom èlenského tátu,
a je zabezpeèená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslunými orgánmi doh¾adu,
b) úroveò ochrany majite¾ov cenných papierov tohto
zahranièného subjektu kolektívneho investovania je
rovnocenná s úrovòou ochrany podielnikov pod¾a
osobitného predpisu,34) najmä pravidlá o oddelení
majetku, poièiavania, vypoièiavania a o nekrytých
predajoch,
c) tento zahranièný subjekt kolektívneho investovania
zverejòuje správy o hospodárení za kalendárny rok
a správy o hospodárení za prvých es mesiacov ka-
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lendárneho roka umoòujúce hodnotenie jeho aktív
a pasív, výnosov a jeho èinnosti za obdobie, na ktoré
sa vzahuje prísluná správa.
§ 53e
(1) Doplnková dôchodková spoloènos pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových listov tandardných podielových fondov, peciálnych podielových fondov, podielových listov alebo
cenných papierov európskych tandardných podielových fondov alebo iných zahranièných subjektov kolektívneho investovania nesmie plati z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje, iadne
poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením týchto podielových listov a cenných papierov, ktoré
spravuje alebo pre ktoré vykonáva èinnosti alebo funkcie zverené pod¾a § 37 správcovská spoloènos alebo
zahranièná správcovská spoloènos, s ktorou doplnková dôchodková spoloènos tvorí skupinu s úzkymi väzbami.15)
(2) Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere uvedené v § 53b ods. 9,
tatút doplnkového dôchodkového fondu musí obsahova informáciu o maximálnej výke poplatkov za správu, ktoré môu by úètované tomuto doplnkovému dôchodkovému fondu. Výku poplatkov pod¾a prvej vety
za prísluný kalendárny rok uvedie doplnková dôchodková spoloènos v roènej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde..
Poznámky pod èiarou k odkazom 36 a 40 znejú:

36) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37
) § 8 písm. m) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 209/2007 Z. z.
38
) § 8 písm. k) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona
è. 209/2007 Z. z.
39
) Zákon è. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov v znení
zákona è. 397/2008 Z. z.
40
) § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

141. Za § 53e sa vkladajú § 53f a 53g, ktoré znejú:
§ 53f
(1) Investície do derivátov môu pri dodraní pravidiel na obmedzenie a rozloenie rizika tvori èas investiènej politiky doplnkovej dôchodkovej spoloènosti pri
nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom
fonde. Pri investovaní do finanèných derivátov sa na
úèely výpoètu limitov pod¾a § 53b zarátavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finanèných derivátov; to neplatí pre finanèné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú finanèné indexy spåòajúce
podmienky pod¾a osobitného predpisu.40a)
(2) Protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu musí by finanèná intitúcia, ktorá podlieha doh¾adu nad obozretným podnikaním; v tatúte doplnkového dôchodkového fondu
musia by uvedené kategórie finanèných intitúcií,
ktoré môu by protistranou pri obchodoch s derivátmi
uzatvorenými mimo regulovaného trhu.
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(3) Deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sa
musia denne oceòova a toto ocenenie sa musí overova
spôsobmi pod¾a § 55e; musí ich by moné kedyko¾vek
preda, speòai alebo uzavrie prostredníctvom iného
obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.
(4) Celkové riziko týkajúce sa derivátov pod¾a § 53a
ods. 2, ktorému je doplnkový dôchodkový fond vystavený, nesmie prekroèi èistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri výpoète celkového rizika
pod¾a prvej vety sa zoh¾adòuje aktuálna hodnota podkladových nástrojov derivátov, riziko protistrany, predpokladané budúce pohyby finanèného trhu a zostávajúci èas do uzavretia pozícií vo finanèných derivátoch.
(5) Celkové riziko týkajúce sa derivátov pod¾a § 53a
ods. 2 písm. b), ktorému je doplnkový dôchodkový fond
vystavený, nesmie prekroèi 20 % èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6) Ak prevodite¾ný cenný papier alebo nástroj peòaného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí
zoh¾adni pri dodriavaní limitov a obmedzení pod¾a
tohto zákona.
(7) Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
je finanèný derivát, ktorý vyaduje dodanie podkladového finanèného nástroja tohto derivátu alebo ak protistrana má právo iada jeho dodanie, doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi v majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde krytie, ktorým je
dostatoèný poèet podkladových finanèných nástrojov
prísluného derivátu alebo dostatok peòaných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je moné
poui na kúpu dodávaného podkladového finanèného
nástroja, a je zabezpeèené, e takú kúpu bude moné
vykona k poadovanému dátumu jeho dodania.
(8) Doplnková dôchodková spoloènos pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvára obchody s finanènými derivátmi, pri ktorých by
sa pod¾a odseku 7 vyadovalo krytie vo forme aktív,
ktoré nie je moné nadobúda do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investiènou politikou prísluného doplnkového dôchodkového fondu.
(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finanènými
derivátmi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 53g
(1) Ak je to uvedené v tatúte doplnkového dôchodkového fondu, je moné v prospech majetku alebo na archu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pouíva postupy a nástroje vzahujúce sa na prevodite¾né
cenné papiere a nástroje peòaného trhu, a to len na
úèel efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v tatúte doplnkového dôchodkového fondu.
(2) Ak vyuívanie postupov a nástrojov pod¾a odseku 1 zahàòa vyuívanie derivátov, limity uvedené v tatúte doplnkového dôchodkového fondu pod¾a odseku 1
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musia by v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloenia rizika pod¾a tohto zákona a tieto deriváty musia spåòa kritériá pod¾a tohto zákona a poiadavky na protistranu pri obchodoch s derivátmi pod¾a § 53f ods. 2.
(3) Postupy a nástroje pod¾a odsekov 1 a 2 je moné
vyuíva len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob
investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho investièná politika a investièný cie¾ urèené
tatútom doplnkového dôchodkového fondu, neprináali ïalie podstatné riziká v porovnaní s pôvodnou politikou rizík a ich vyuívanie musí by v súlade s najlepím záujmom úèastníkov a poberate¾ov dávok.
(4) Vetky provízie a poplatky, ktoré doplnková dôchodková spoloènos prijíma v súvislosti s pouívaním postupov a nástrojov pod¾a odseku 1 upravené
o hodnoty priamych a nepriamych prevádzkových nákladov, patria do majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(5) Ak doplnková dôchodková spoloènos pouíva postupy a nástroje pod¾a odseku 1, je povinná zabezpeèi,
aby riziká súvisiace s týmito èinnosami boli primerane
oetrené a riadené v rámci systému riadenia rizík prísluného doplnkového dôchodkového fondu.
(6) Doplnková dôchodková spoloènos, ktorá uzatvára obchody v rámci postupov a nástrojov pod¾a odseku 1, je povinná tieto operácie zoh¾adni pri vypracovaní systému riadenia likvidity s cie¾om zabezpeèi, aby
bola schopná splni vetky záväzky vyplývajúce z § 15
a 21.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a) kritériá, ktoré musia spåòa postupy a nástroje pod¾a odseku 1,
b) podrobnosti o obsahu zmluvy o pôièke cenného papiera, zmluvy o predaji a spätnom odkúpení cenného papiera a zmluvy o odkúpení a spätnom predaji
cenného papiera, ktoré sa uzatvárajú v rámci vyuívania postupov a nástrojov pod¾a odseku 1.
(8) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, podrobnosti týkajúce sa postupov a nástrojov pod¾a odseku 1..


Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

40a

) § 90 ods. 2 zákona è. 203/2011 Z. z..

142. § 54 a 55 vrátane nadpisu nad § 55 znejú:
§ 54
(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a a 53f sa
nepouijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmeny týkajúcej
sa správy doplnkového dôchodkového fondu.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos môe po uplynutí lehoty pod¾a odseku 1 prekroèi limity a obmedzenia pod¾a § 53a a 53f len pri uplatnení predkupných
práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov ale-
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bo nástrojov peòaného trhu, ktoré sa nachádzajú
v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo pri
zlúèení doplnkových dôchodkových fondov.
(3) Ak dôjde k prekroèeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a a 53f z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková spoloènos nemôe ovplyvni, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv pod¾a odseku 2, je
doplnková dôchodková spoloènos povinná oznámi
túto skutoènos bez zbytoèného odkladu Národnej
banke Slovenska a vykona opatrenia na zosúladenie
s limitmi a obmedzeniami pod¾a tohto zákona. Tým nie
je dotknutá povinnos doplnkovej dôchodkovej spoloènosti postupova pod¾a prvej vety aj pri vedomom poruení limitov a obmedzení pod¾a tohto zákona v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Transakcie
uskutoèòované na úèely zosúladenia zloenia majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami pod¾a tohto zákona majú prednos pred
ostatnými transakciami. Povinnos vykona opatrenia
pod¾a prvej a druhej vety nezaniká uloením sankcie
pod¾a tohto zákona.
(4) Národná banka Slovenska môe doplnkovej dôchodkovej spoloènosti urèi lehotu na zosúladenie zloenia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami pod¾a tohto zákona. Tým nie je
dotknuté právo Národnej banky Slovenska uloi doplnkovej dôchodkovej spoloènosti sankciu za poruenie limitov a obmedzení uvedených v § 53a a 53f. Lehotu urèenú pod¾a prvej vety môe Národná banka
Slovenska opakovane predåi na iados doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti podanú najneskôr desa pracovných dní pred uplynutím lehoty na zosúladenie zloenia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je
to v záujme ochrany úèastníkov a poberate¾ov dávok.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná bez
zbytoèného odkladu informova Národnú banku Slovenska, ak èistá hodnota majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej èistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za posledných es po sebe nasledujúcich
mesiacov.
Riadenie rizík
§ 55
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
a) zriadi a udriava systém riadenia rizík umoòujúci
1. vèasné identifikovanie, priebené meranie a riadenie vetkých významných rizík, ktorým sú alebo ktorým by mohli by vystavené doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje,
2. priebené sledovanie a meranie rizika pozícií a ich
vplyv na celkové riziko spojené s investovaním
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
3. priebené sledovanie, meranie a zabezpeèenie dodriavania limitu celkového rizika týkajúce sa derivátov pod¾a § 53f ods. 4 a 5,
4. riadny výkon funkcie riadenia rizík pod¾a § 29a,
b) pouíva postupy na presné a spo¾ahlivé ocenenie fi-

Èiastka 74

Zbierka zákonov è. 318/2013

nanèných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2) Na úèely tohto zákona sa rozliuje najmä
a) kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z toho, e dlník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné riziko zahàòa aj riziko protistrany, ktoré
znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový
fond vyplývajúce zo skutoènosti, e protistrana
v rámci uzatvoreného obchodu si nesplní svoje záväzky pred koneèným vyrovnaním peòaných tokov
v rámci obchodu,
b) trhové riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej
hodnoty pozícií v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové
kurzy, ceny akcií a komodít alebo zhorenie úverovej
spo¾ahlivosti emitenta,
c) operaèné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti
s osobami a so systémami doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti alebo z vonkajích udalostí a zahàòa
právne riziko a dokumentaèné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania
a oceòovania vykonávaných v mene doplnkového
dôchodkového fondu.
(3) Na úèely zabezpeèenia povinností pod¾a odseku 1
je doplnková dôchodková spoloènos povinná zavies,
uplatòova a udriava primeranú a zdokumentovanú
politiku riadenia rizík, v ktorej identifikuje riziká, ktorým sú alebo ktorým by mohli by vystavené doplnkové
dôchodkové fondy, ktoré spravuje.
(4) Politika riadenia rizík musí obsahova najmä také
postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby doplnková dôchodková spoloènos mohla pre kadý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, posúdi vystavenie doplnkového dôchodkového fondu rizikám pod¾a
odseku 2, ako aj vystavenie doplnkového dôchodkového fondu vetkým ostatným významným rizikám. Na
úèely riadenia rizík sa za významné riziká povaujú
také riziká, ktoré môu by oèakávané s primeranou
pravdepodobnosou, e sa dotknú záujmov úèastníkov
a poberate¾ov dávok.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
v politike riadenia rizík vymedzi najmä
a) postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umonia doplnkovej dôchodkovej spoloènosti plnenie povinností
pod¾a odsekov 10 a 12 a pod¾a § 55a, a
b) rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi, aby politika riadenia rizík pod¾a odsekov 3
a 5 vymedzovala podmienky, obsah a pravidelnos
správ o výkone funkcie riadenia rizík podávaných vrcholovému manamentu a dozornej rade.
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
plnení povinností pod¾a odsekov 3 a 6 zoh¾adni povahu, rozsah a zloitos svojej èinnosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje.
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(8) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
posudzova, sledova a pravidelne preskúmava
a) primeranos a úèinnos politiky riadenia rizík, ako
aj postupov, nástrojov a opatrení pod¾a odsekov 10
a 12 a pod¾a § 55a,
b) mieru, do akej doplnková dôchodková spoloènos
dodriava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje
a opatrenia pod¾a odsekov 10 a 12 a pod¾a § 55a,
c) primeranos a úèinnos opatrení prijatých na rieenie akýchko¾vek nedostatkov pri výkone postupov
riadenia rizík.
(9) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
bez zbytoèného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska kadú podstatnú zmenu v systéme riadenia rizík.
(10) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
prija primerané a úèinné postupy, nástroje a opatrenia na
a) priebené meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli by vystavené doplnkové
dôchodkové fondy, ktoré spravuje,
b) zabezpeèenie dodriavania limitov celkového rizika
a rizika protistrany.
(11) Postupy, nástroje a opatrenia pod¾a odseku 10
musia by primerané vzh¾adom na povahu, rozsah
a zloitos èinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti a doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje,
a musia by v súlade s rizikovými profilmi týchto doplnkových dôchodkových fondov.
(12) Na úèely zabezpeèenia povinností pod¾a odseku 10 je doplnková dôchodková spoloènos povinná
a) zavies také opatrenia a postupy na meranie rizík,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpeèenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spo¾ahlivých údajov a aby opatrenia
a postupy na meranie rizík boli náleitým spôsobom
zdokumentované,
b) vykonáva spätné testovanie s cie¾om preskúma
funkènos opatrení na meranie rizík, ktoré zahàòa
predpovede a odhady zaloené na prísluných modeloch, ak doplnková dôchodková spoloènos meria
trhové riziko alebo vypoèítava celkové riziko týkajúce sa derivátov pod¾a § 53f ods. 4 a 5 spôsobom pod¾a
§ 55a ods. 1 písm. b),
c) vykonáva pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cie¾om zoh¾adni riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli
ma nepriaznivý vplyv na spravovaný doplnkový dôchodkový fond, ak doplnková dôchodková spoloènos meria trhové riziko alebo vypoèítava celkové riziko týkajúce sa derivátov pod¾a § 53f ods. 4 a 5
spôsobom pod¾a § 55a ods. 1 písm. b),
d) zavies, uplatòova a udriava zdokumentovaný
systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení pouívaných na riadenie a kontrolu prísluných rizík
pre kadý doplnkový dôchodkový fond, zoh¾adòujúci vetky riziká, ktoré môu by významné pre prísluný doplnkový dôchodkový fond, a zabezpeèujúci
súlad s rizikovým profilom prísluného doplnkového
dôchodkového fondu,

Strana 3010

Zbierka zákonov è. 318/2013

e) zabezpeèi, aby aktuálna úroveò rizík zodpovedala
systému vnútorných limitov pod¾a písmena d) prísluného doplnkového dôchodkového fondu,
f) zavies, uplatòova a udriava primerané postupy,
ktoré pri skutoènom alebo predpokladanom poruení systému vnútorných limitov pod¾a písmena d) zabezpeèia vèasné nápravné opatrenia v najlepom záujme úèastníkov a poberate¾ov dávok a v záujme ich
ochrany.
(13) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky,
a) ïalie riziká, ktoré sa rozliujú na úèely riadenia rizík,
b) podrobnosti o
1. systéme riadenia rizík pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2. vykonávaní spätného testovania pod¾a odseku 12
písm. b),
3. vykonávaní stresového testovania pod¾a odseku 12 písm. c),
4. kvalitatívnych a kvantitatívnych poiadavkách
na stresové testovanie pod¾a tretieho bodu..
143. Za § 55 sa vkladajú § 55a a 55e, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 55a
Výpoèet celkového rizika
týkajúceho sa finanèných derivátov
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná vypoèítava celkové riziko týkajúce sa derivátov pod¾a
§ 53f ods. 4 a 5 ako
a) dodatoèné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované pouívaním derivátov, a to vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát pod¾a § 53f ods. 6, ktoré
pod¾a § 53f ods. 4 nesmú prekroèi èistú hodnotu
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a pod¾a
§ 53f ods. 5 nesmie prekroèi 20 % èistej hodnoty
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo
b) trhové riziko majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná celkové riziko týkajúce sa derivátov vypoèítava minimálne raz za pracovný deò.
(3) Ak doplnková dôchodková spoloènos vypoèítava
celkové riziko ako riziko pod¾a odseku 1 písm. a), je povinná vypoèítava celkové riziko záväzkovým prístupom pod¾a § 55b. Ak doplnková dôchodková spoloènos
vypoèítava celkové riziko ako riziko pod¾a odseku 1
písm. b), je povinná vypoèítava celkové riziko prístupom hodnoty v riziku pod¾a § 55c; hodnotou v riziku sa
rozumie ukazovate¾ maximálnej oèakávanej straty na
danej úrovni spo¾ahlivosti v konkrétnom èasovom období.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika pod¾a odseku 3 bola vhodná pre prísluný doplnkový dôchodkový fond, prièom je povinná zoh¾adni
investiènú stratégiu prísluného doplnkového dôchodkového fondu, druhy a zloitos derivátov v majetku
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v príslunom doplnkovom dôchodkovom fonde a ich
podiel na majetku v príslunom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5) Ak doplnková dôchodková spoloènos pri správe
doplnkového dôchodkového fondu pod¾a § 53g pouíva
postupy a nástroje zahròujúce zmluvu o predaji a spätnom odkúpení a zmluvu o odkúpení a spätnom predaji
alebo zmluvu o pôièke cenných papierov, ktorých cie¾om je zvýenie pákového efektu alebo úrovne trhového
rizika, doplnková dôchodková spoloènos je povinná
zoh¾adni tieto operácie pri výpoète celkového rizika
pod¾a § 53f ods. 4 a 5.
§ 55b
Záväzkový prístup
(1) Ak doplnková dôchodková spoloènos pouíva na
výpoèet celkového rizika pod¾a § 53f ods. 4 a 5 prísluného doplnkového dôchodkového fondu záväzkový
prístup, je povinná tento prístup uplatni na vetky pozície v derivátoch, vrátane cenných papierov obsahujúcich derivát pod¾a § 53f ods. 6, a to bez oh¾adu na to, èi
sú pouité ako súèas investiènej politiky doplnkového
dôchodkového fondu na úèely zníenia rizika alebo na
úèely efektívneho riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pod¾a § 53g.
(2) Pri výpoète celkového rizika pod¾a § 53f ods. 4 a 5
záväzkovým prístupom je doplnková dôchodková spoloènos povinná kadú pozíciu v deriváte konvertova
na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu.
(3) Ak pouitie derivátov nevytvára dodatoèné zvýenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, doplnková dôchodková spoloènos nemusí
pozíciu v podkladovom nástroji takého derivátu zahrnú do záväzkov.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos môe pri výpoète celkového rizika zoh¾adni opatrenia o zabezpeèení pred rizikom straty a opatrenia o vzájomnom zapoèítaní, len ak tieto opatrenia prihliadajú na zjavné
a významné riziká a vedú k jasnému zníeniu úrovne rizika.
(5) Ak doplnková dôchodková spoloènos pouije záväzkový prístup, do výpoètu celkového rizika nemusí
zahrnú záväzky z prijatých pôièiek a úverov pod¾a
§ 53a ods. 5 a § 53b ods. 11.
(6) Ak mono pod¾a tatútu doplnkového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na archu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pouíva postupy a nástroje vzahujúce sa na prevodite¾né cenné
papiere a nástroje peòaného trhu na úèel efektívneho
riadenia investícií majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a pouitie týchto postupov a nástrojov vytvára ïalie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania
zábezpeky, pouitie týchto postupov a nástrojov je doplnková dôchodková spoloènos povinná zoh¾adni pri
výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom.
(7) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
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a) metódy konverzie pozícií v derivátoch pod¾a odseku
2 pre jednotlivé druhy derivátov,
b) kritériá na urèenie derivátov, ktoré nevytvárajú dodatoèné zvýenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pod¾a odseku 3,
c) spôsoby zoh¾adnenia opatrení na zabezpeèenie pred
rizikom straty a opatrení na vzájomné zapoèítanie
pod¾a odseku 4 pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom,
d) spôsoby zoh¾adnenia postupov a nástrojov pod¾a odseku 6 pri výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom.
(8) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, podrobnosti o výpoète celkového rizika záväzkovým prístupom.
§ 55c
Prístup hodnoty v riziku
(1) Ak doplnková dôchodková spoloènos pouíva na
výpoèet celkového rizika pod¾a § 53f ods. 4 a 5 prísluného doplnkového dôchodkového fondu prístup hodnoty v riziku, je povinná tento prístup uplatni na vetky pozície v majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde.
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
pouívaní prístupu hodnoty v riziku urèova pod¾a § 55
ods. 12 písm. d) limit maximálnej hodnoty v riziku v súlade s jeho definovaným rizikovým profilom.
(3) Pri pouívaní prístupu hodnoty v riziku je doplnková dôchodková spoloènos povinná primerane k rizikovému profilu a investiènej stratégii prísluného doplnkového dôchodkového fondu poui na výpoèet
celkového rizika metódu relatívnej hodnoty v riziku alebo metódu absolútnej hodnoty v riziku.
(4) Na iados Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoloènos povinná preukáza, e metóda zvolená pod¾a odseku 3 je pre prísluný doplnkový
dôchodkový fond primeraná. Rozhodnutie doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti o pouívaní príslunej metódy, jeho podkladové predpoklady a zdôvodnenie musia
by riadne zdokumentované.
(5) Metóda zvolená pod¾a odseku 3 musí by pouívaná nepretrite.
(6) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a) spôsob výpoètu celkového rizika metódou relatívnej
hodnoty v riziku,
b) spôsob výpoètu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c) kvantitatívne a kvalitatívne poiadavky pre prístup
hodnoty v riziku,
d) maximálny limit, ktorý sa nemôe prekroèi pri pouívaní metódy absolútnej hodnoty v riziku.
(7) Národná banka Slovenska môe ustanovi opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, podrobnosti o výpoète celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.
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§ 55d
Riziko protistrany
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi, e riziko protistrany vyplývajúce z finanèných
derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu nepresiahne limity pod¾a § 53b.
(2) Pri výpoète rizika príslunej protistrany pod¾a
§ 53b ods. 7 je doplnková dôchodková spoloènos povinná poui kladné trhové ocenenie finanèného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu s príslunou
protistranou.
(3) Doplnková dôchodková spoloènos môe vzájomne zapoèíta pozície vo finanèných derivátoch v majetku v príslunom doplnkovom dôchodkovom fonde
s rovnakou protistranou, len ak je schopná vymáha
dohody o vzájomnom zapoèítaní uzavreté s protistranou v mene doplnkového dôchodkového fondu. Vzájomné zapoèítanie je moné iba vo vzahu k finanèným
derivátom uzavretým mimo regulovaného trhu s rovnakou protistranou a nie je moné vo vzahu k iným pozíciám v majetku v príslunom doplnkovom dôchodkovom fonde s rovnakou protistranou.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos môe zníi riziko protistrany pod¾a § 53b ods. 7 prostredníctvom
prijatia zábezpeky. Prijatá zábezpeka musí by dostatoène likvidná, aby mohla by rýchlo predaná za cenu,
ktorá sa blíi k jej oceneniu pred predajom.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná pri
výpoète rizika protistrany pod¾a § 53b ods. 7 zoh¾adni
zábezpeku, ak doplnková dôchodková spoloènos
poskytuje v mene doplnkového dôchodkového fondu
zábezpeku protistrane v rámci finanèného derivátu
uzavretého mimo regulovaného trhu. Poskytnutú zábezpeku môe doplnková dôchodková spoloènos zoh¾adni v èistej výke, len ak je doplnková dôchodková
spoloènos schopná vymáha dohody o vzájomnom zapoèítaní uzavreté s touto protistranou v mene doplnkového dôchodkového fondu.
(6) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná vypoèítava limity pod¾a § 53b výhradne pod¾a záväzkového prístupu na základe pozícií v podkladových nástrojoch vyplývajúcich z pouitia finanèných derivátov.
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zahrnú do výpoètu limitu pod¾a § 53b ods. 8 kadú pozíciu voèi riziku protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch
s finanènými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu.
(8) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a) poiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej
doplnková dôchodková spoloènos môe zníi riziko
protistrany,
b) pravidlá na výpoèet limitov pod¾a § 53b.
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§ 55e
Postupy na oceòovanie derivátov
uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi overenie ocenenia pozícií vo finanèných derivátoch uzavretých mimo regulovaného trhu v majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 53a ods. 2 a § 53f ods. 2 a 3. Predmetom overenia pod¾a prvej vety je zistenie, èi sú pozície vo
finanèných derivátoch ocenené reálnou hodnotou, ktorá sa nezakladá iba na trhových kotáciách protistrán
vo finanèných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(2) Pri ocenení finanèného derivátu musí
a) ako základ ocenenia slúi spo¾ahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo, ak taká hodnota nie je
k dispozícii, model oceòovania s vyuitím adekvátnej uznávanej metodológie,
b) overovanie oceòovania pod¾a odseku 1 vykonáva
1. osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finanèného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu,
a to v primeraných èasových intervaloch a takým
spôsobom, aby toto overenie mohla doplnková
dôchodková spoloènos skontrolova, alebo
2. útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného za
riadenie investícií a ktorý je na taký úèel primerane vybavený.
(3) Na úèely odseku 1 je doplnková dôchodková spoloènos povinná zavies, uplatòova a udriava opatrenia a postupy, ktoré zabezpeèia vhodné, transparentné
a reálne oceòovanie pozícií vo finanèných derivátoch
uzatváraných mimo regulovaného trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Opatrenia a postupy
pod¾a prvej vety je doplnková dôchodková spoloènos
povinná riadne zdokumentova.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zabezpeèi primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej
hodnoty finanèných derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu.
(5) Opatrenia a postupy pod¾a odseku 3 musia by
primerané a proporèné vzh¾adom na povahu a zloitos
prísluných finanèných derivátov uzatváraných mimo
regulovaného trhu.
(6) Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa
oceòovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu zúèastòujú iné osoby, doplnková dôchodková
spoloènos je povinná dodriava vo vzahu k týmto
iným osobám povinnosti pod¾a § 37 ods. 6.
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná na
úèely zabezpeèenia povinností pod¾a odsekov 1 a 5 vymedzi pre funkciu riadenia rizík pod¾a § 29a konkrétne úlohy a zodpovednosti vo vzahu k týmto povinnostiam..
144. V § 56 ods. 1 sa za slovo fonde vkladajú slová
a majetok na úète nepriradených platieb.
145. V § 56a ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
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Ustanovenia prvej a druhej vety sa primerane vzahujú aj na majetok na úète nepriradených platieb..
146. V § 56b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Depozitár je povinný vies pre doplnkovú dôchodkovú
spoloènos jeden úèet nepriradených platieb..
147. V § 56b odsek 3 znie:
(3) Majetok na úète nepriradených platieb nie je majetkom doplnkovej dôchodkovej spoloènosti. Poplatky
depozitárovi za vedenie úètu nepriradených platieb a za
poskytovanie platobných sluieb znáa doplnková dôchodková spoloènos..
148. V § 56b ods. 11 sa za slovo fondoch vkladajú
slová a s majetkom na úète nepriradených platieb.
149. V § 56c ods. 5 sa za slovo spoloènosti vkladá
èiarka a slová o úète nepriradených platieb.
150. V § 56e sa vypúajú slová nachádzajúci sa
a slová pod¾a § 56b ods. 3.
151. Nadpis ôsmej èasti znie:
ÚÈASTNÍCKA ZMLUVA
A ZAMESTNÁVATE¼SKÁ ZMLUVA.
152. V § 57 odseky 2 a 5 znejú:
(2) V úèastníckej zmluve sa doplnková dôchodková
spoloènos zaväzuje umoni úèastníkovi plati príspevky za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zaväzuje sa úèastníkovi vypláca dávky alebo previes
majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného
úètu úèastníka do poisovne,7) ak si úèastník zvolil vyplácanie doivotného doplnkového starobného dôchodku alebo doivotného doplnkového výsluhového
dôchodku.
(3) Úèastnícka zmluva musí obsahova
a) obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, identifikaèné èíslo, oznaèenie obchodného
registra, do ktorého je zapísaná, a èíslo zápisu,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum
narodenia úèastníka,
c) názov príspevkového doplnkového dôchodkového
fondu, ktorý si úèastník zvolil,
d) vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
o splnení povinnosti pod¾a odseku 4,
e) dátum a miesto uzatvorenia úèastníckej zmluvy,
f) podpisy zmluvných strán.
(4) Pred uzatvorením úèastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoloènos povinná oboznámi
záujemcu o doplnkové dôchodkové sporenie so tatútom doplnkového dôchodkového fondu, k¾úèovými informáciami a podmienkami vyplácania dávok pod¾a
tohto zákona.
(5) Úèastnícka zmluva zaniká len
a) vyplatením poslednej splátky doèasného doplnkového starobného dôchodku alebo doèasného doplnkového výsluhového dôchodku,
b) vyplatením jednorazového vyrovnania pod¾a § 18
ods. 1,
c) prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného úètu úèastníka do poisovne, ak
úèastník poiada o vyplácanie doivotného doplnko-
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d)
e)
f)
g)
h)
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vého starobného dôchodku alebo doivotného doplnkového výsluhového dôchodku,
na základe rozhodnutia súdu,
zruením osobného úètu úèastníka pod¾a § 64
ods. 2,
odstúpením od úèastníckej zmluvy uzatvorenej na
dia¾ku pod¾a osobitného predpisu,41h)
uplynutím obdobia dvoch rokov odo dòa jej uzatvorenia, poèas ktorého nebol v prospech úèastníckej
zmluvy zaplatený iadny príspevok alebo
uplynutím obdobia dvoch rokov, poèas ktorého hodnota osobného úètu bola nulová..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41h znie:

41h) Zákon è. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri finanèných slubách na dia¾ku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

153. V § 57 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7,
ktoré znejú:
(6) Úèastnícka zmluva nezaniká z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. a) a c) úèastníkovi, ktorý je zamestnancom, poèas výkonu práce pod¾a § 2 ods. 2
písm. b).
(7) Úèastnícka zmluva nesmie podmieòova práva
úèastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti skutoènosami, ktoré saujú alebo znemoòujú uplatòovanie práv úèastníka priznaných týmto
zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi. Úèastnícka zmluva nesmie upravova podmienky vyplácania dávok..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 8.
154. V § 58 odsek 1 znie:
(1) Zamestnávate¾skou zmluvou sa zamestnávate¾
zaväzuje plati a odvádza príspevky za podmienok, vo
výke, v lehote splatnosti a spôsobom urèeným touto
zmluvou za svojich zamestnancov, ktorí sú úèastníkmi, a plni ïalie povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávate¾skej zmluvy, a doplnková dôchodková spoloènos sa zaväzuje plni povinnosti, ktoré jej vyplývajú
zo zamestnávate¾skej zmluvy voèi zamestnávate¾ovi..
155. V § 58 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak zamestnávate¾ má uzatvorenú zamestnávate¾skú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávate¾skú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoloènosou,
s ktorou má uzatvorenú úèastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvori zamestnávate¾skú
zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoloènosou, a to do 30 dní odo dòa, v ktorom sa zamestnávate¾
o tejto skutoènosti dozvedel. Ak má zamestnanec uzatvorených viacero úèastníckych zmlúv, zamestnávate¾
platí príspevky len raz, a to na úèet nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ktorá je
zmluvnou stranou úèastníckej zmluvy, ktorú si jeho
zamestnanec zvolil..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
156. V § 58 ods. 3 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená e) a g).
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157. § 60 sa vypúa.
158. V § 61 odsek 1 znie:
(1) Doplnková dôchodková spoloènos zriadi a vedie
jeden osobný úèet pre kadú uzatvorenú úèastnícku
zmluvu na úèely evidencie poètu doplnkových dôchodkových jednotiek. Ak je fyzická osoba úèastníkom vo
viacerých doplnkových dôchodkových fondoch, doplnková dôchodková spoloènos vedie pre tohto úèastníka
jeden osobný úèet. Ak je fyzická osoba úèastníkom
a súèasne poberate¾om dávky, doplnková dôchodková
spoloènos zriadi a vedie takému úèastníkovi jeden
osobný úèet úèastníka a jeden osobný úèet poberate¾a
dávky pre jednu úèastnícku zmluvu. Evidenciu poètu
doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom
úète vedie doplnková dôchodková spoloènos oddelene
od osobných úètov ostatných úèastníkov a poberate¾ov
dávok..
159. V § 61 ods. 2 písm. c) sa slová do ktorého platia
príspevky úèastník a zamestnávate¾ nahrádzajú slovami ktorý si úèastník zvolil.
160. V § 61 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúajú slová
ods. 1.
161. V § 61 ods. 3 úvodnej vete sa slová pod¾a odseku 2 písm. h) týkajúce sa pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek nahrádzajú slovami osobitne
v èlenení na doplnkové dôchodkové fondy, ak si úèastník zvolil platenie príspevkov do viacerých doplnkových dôchodkových fondov,.
162. V § 61 ods. 5 prvej vete sa vypúajú slová alebo poberate¾ovi dávky.
163. V § 61 odseky 6 a 8 znejú:
(6) Výpis z osobného úètu úèastníka pod¾a odseku 5
zasiela doplnková dôchodková spoloènos úèastníkovi
na poslednú známu adresu trvalého pobytu v listinnej
forme, ak sa s úèastníkom nedohodne na inej adrese
alebo inej forme zasielania tohto výpisu.
(7) Obsah, formu a truktúru výpisu z osobného
úètu úèastníka a poberate¾a dávky ustanoví opatrenie,
ktoré vydá ministerstvo po dohode s Národnou bankou
Slovenska; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(8) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
zabezpeèi pre kadého úèastníka a poberate¾a dávky
bezplatný pasívny elektronický prístup k jeho osobnému úètu..
164. V § 61 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
165. V § 62 odsek 2 znie:
(2) Ak dôjde k identifikácii úèastníka, ktorého sa
platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na úèet
nepriradených platieb, pripíe doplnková dôchodková
spoloènos úèastníkovi doplnkové dôchodkové jednotky zodpovedajúce výke príspevku a výnosu z neho na
jeho osobný úèet najneskôr k prvému pracovnému
dòu, ktorý nasleduje po dni identifikácie úèastníka. Za
deò identifikácie platby od úèastníka sa povauje pra-
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covný deò, v ktorom sa stali doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti známe vetky povinné náleitosti tejto platby. Na urèenie poètu doplnkových dôchodkových jednotiek pod¾a prvej vety sa pouije aktuálna hodnota
doplnkovej dôchodkovej jednotky prísluného doplnkového dôchodkového fondu platná k prvému pracovnému dòu, ktorý nasleduje po dni identifikácie úèastníka. Ak nedôjde k identifikácii úèastníka, ktorého sa
platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na úèet
nepriradených platieb, doplnková dôchodková spoloènos bez zbytoèného odkladu vráti príspevok a výnos
z neho tomu, od koho ich dostala..
166. V § 63 odsek 1 znie:
(1) Úèastník môe prestúpi z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoloènosou
alebo zmeni pomer rozloenia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoloènosou
na základe zmeny úèastníckej zmluvy; taký prestup
alebo takú zmenu pomeru rozloenia majetku doplnková dôchodková spoloènos úèastníkovi nespoplatòuje..

c)
d)
e)
f)

g)
h)

167. V § 63 ods. 3 sa slová osobného úètu úèastníka nahrádzajú slovami majetku úèastníka vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
168. V § 63 ods. 4 sa slová aktuálnej hodnoty osobného úètu nahrádzajú slovami aktuálnej hodnoty
majetku vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
169. § 63 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak úèastník poiada o zmenu pomeru rozloenia
majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových
fondoch spravovaných tou istou doplnkovou dôchodkovou spoloènosou, dòom zmeny pomeru rozloenia
majetku je deò nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoloènosti doruèená iados
úèastníka o túto zmenu. Doplnková dôchodková spoloènos je povinná do piatich pracovných dní odo dòa
zmeny pomeru rozloenia majetku pod¾a prvej vety zosúladi pomer rozloenia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch na osobnom úète
úèastníka s pomerom rozloenia majetku uvedenom
v iadosti. Zmena pomeru majetku pod¾a prvej vety
a druhej vety nezakladá zmenu pomeru pripisovania
budúcich príspevkov a výnosov z týchto príspevkov. Ak
deò zmeny pomeru rozloenia majetku pripadne na sobotu alebo deò pracovného pokoja, pouije sa odsek 3
posledná veta rovnako..
170. V § 64 ods. 3 sa slová bený úèet príspevkového
doplnkového dôchodkového fondu urèený doplnkovou
dôchodkovou spoloènosou nahrádzajú slovami úèet
nepriradených platieb doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.
171. V § 65 odsek 1 znie:
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná na
svojom webovom sídle zverejòova najmä
a) informácie pod¾a § 42 ods. 1,
b) rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase pod¾a § 26

i)
j)
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ods. 1 písm. k) a k¾úèové informácie o príspevkovom
doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúèili
zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
aktuálne znenia tatútov doplnkových dôchodkových fondov,
údaj o èistej hodnote majetku v kadom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deò,
údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej
jednotky v kadom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deò,
vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky
a èistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s ich grafickým zobrazením za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky v doplnkovom dôchodkovom fonde,
k¾úèové informácie pod¾a § 66,
aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoloènosti s uvedením
1. obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom
imaní doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ak ide
o právnickú osobu,
2. mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na
základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, ak ide o fyzickú osobu,
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoloènos zverila výkon èinnosti pod¾a § 37
a v akom rozsahu,
roènú správu o hospodárení s vlastným majetkom
doplnkovej dôchodkovej spoloènosti spolu s úètovnou závierkou a výrokom audítora, roènú správu
o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch spolu s úètovnou závierkou a výrokom
audítora, polroènú správu o hospodárení s vlastným
majetkom doplnkovej dôchodkovej spoloènosti
a polroènú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch..
172. V § 65 sa vypúajú odseky 2 a 5.

Doterajie odseky 6 a 17 sa oznaèujú ako odseky 2
a 13.
173. V § 65 ods. 2 sa slová svojej internetovej stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
174. V § 65 odsek 3 znie:
(3) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
aktualizova údaje na svojom webovom sídle najmenej
raz za mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesaèné správy pod¾a odseku 2 je doplnková dôchodková
spoloènos povinná vyhotovi vdy k poslednému pracovnému dòu kalendárneho mesiaca a uverejni na
svojom webovom sídle do desiateho dòa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Na webovom sídle doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti musí by zverejnený dátum
poslednej aktualizácie a neaktuálne údaje na tomto
webovom sídle musia by zachované a verejnosti prístupné..
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175. V § 65 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoloènos zverejòuje na svojom webovom
sídle, je povinná zverejni tak, aby boli prístupné bez
obmedzenia, bezplatne, aby mali podobu dátového
súboru alebo textového súboru, ktorý je vhodný na
stiahnutie v bene pouívanom formáte a boli dostupné
nepretrite a do zániku doplnkovej dôchodkovej spoloènosti. Prevádzka na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoloènosti môe by z dôvodu technickej
údrby alebo skvalitòovania systémov obmedzená alebo vylúèená na èas nevyhnutne potrebný pre vykonávanú údrbu..
Doterajie odseky 4 a 13 sa oznaèujú ako odseky 5
a 14.
176. V § 65 ods. 5 písm. a) a b) sa slovo troch nahrádza slovom tyroch.
177. V § 65 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterajie odseky 8 a 14 sa oznaèujú ako odseky 6
a 12.
178. V § 65 odseky 6 a 8 znejú:
(6) Ak nie je v lehote pod¾a odseku 5 písm. a) a b) úètovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoloènos povinná správu audítora sprístupni spôsobom pod¾a odseku 5 bez zbytoèného
odkladu od jej doruèenia.
(7) Správy pod¾a odseku 5 musia obsahova objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho výsledkoch
a o vývoji hospodárenia s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoloènosti.
(8) Obsah, rozsah, èlenenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ
pod¾a odseku 5 Národnej banke Slovenska ustanoví
Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky..
179. V § 65 sa vypúajú odseky 9 a 11.
Doterají odsek 12 sa oznaèuje ako odsek 9.
180. § 66 vrátane nadpisu znie:
§ 66
K¾úèové informácie
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
zostavi o kadom spravovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde k¾úèové informácie, ktorých obsah, truktúru, formu, podmienky a spôsob ich
priebenej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie
ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo po dohode
s Národnou bankou Slovenska; opatrenie sa vyhlási
uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.
(2) K¾úèové informácie musia by zostavené bez pouitia odbornej terminológie, musia by pravdivé, zrozumite¾né, v súlade s príslunými èasami tatútu doplnkového dôchodkového fondu a úèastníckej zmluvy
a nesmú by zavádzajúce.

Strana 3015

(3) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
bezplatne poskytnú k¾úèové informácie záujemcovi
o doplnkové dôchodkové sporenie, a to v dostatoènom
èasovom predstihu pred uzatvorením úèastníckej
zmluvy.
(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
bezplatne poskytnú finanènému agentovi42) na poiadanie k¾úèové informácie o kadom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje. Finanèný agent42) je povinný bezplatne poskytnú k¾úèové
informácie záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie, a to v dostatoènom èasovom predstihu pred uzatvorením úèastníckej zmluvy.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná aktualizova k¾úèové informácie najmenej raz roène
a kadú ich zmenu oznámi bez zbytoèného odkladu
Národnej banke Slovenska..
Poznámka pod èiarou k odkazu 42 znie:

42) § 6 zákona è. 186/2009 Z. z. v znení zákona è. 129/2010
Z. z..

181. V § 67 odsek 1 znie:
(1) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
predloi Národnej banke Slovenska
a) najneskôr do tyroch mesiacov po uplynutí úètovného obdobia roènú správu o hospodárení s vlastným
majetkom za predchádzajúci kalendárny rok a roèné
správy o hospodárení s majetkom v spravovaných
doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b) najneskôr do dvoch mesiacov po skonèení polovice
úètovného obdobia polroènú správu o hospodárení
s vlastným majetkom za prvý polrok beného kalendárneho roka a polroèné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných doplnkových dôchodkových
fondoch za prvý polrok beného kalendárneho roka,
c) najneskôr do jedného mesiaca po skonèení kalendárneho tvrroka údaje o výke vlastných zdrojov
a ich truktúre,
d) bez zbytoèného odkladu po schválení zmeny stanov
nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od
vyhotovenia aj notársku zápisnicu z rokovania valného zhromadenia, na ktorom bola schválená zmena stanov..
182. V § 67 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
predloi Národnej banke Slovenska spolu s polroènými správami pod¾a odseku 1 písm. b) aj polroènú úètovnú závierku..
Doterajie odseky 2 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 10.
183. V § 67 ods. 5 sa slová pod¾a odsekov 2 a 3 nahrádzajú slovami pod¾a odsekov 3 a 4.
184. V § 67 ods. 6 sa slová veobecne záväzným
právnym predpisom nahrádzajú slovami opatrením,
ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
185. V § 67 ods. 7 sa slová veobecným záväzným
právnym predpisom nahrádzajú slovami opatrením,
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lehota. a na konci sa pripája táto veta: Nedostatky
v èinnosti doplnkovej dôchodkovej spoloènosti, nad
ktorou sa vykonáva doh¾ad pod¾a tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného zákona.45c).

186. § 67 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
vypracúva a predklada Národnej banke Slovenska
údaje a informácie potrebné na výkon doh¾adu vo forme výkazov, hlásení, preh¾adov a správ, ustanoveným
spôsobom a v ustanovených termínoch. truktúru,
rozsah, obsah, formu, èlenenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky..

197. V § 71 ods. 9 sa za slovo investícií vkladá èiarka a slová vedúcim zamestnancom vykonávajúcim
funkciu riadenia rizík.

187. V § 67a sa slová zamestnancov uvedených v § 5
ods. 2 nahrádzajú slovami zamestnanca vykonávajúceho prácu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b).

198. V § 73 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Povinnos pod¾a prvej vety nevzniká, ak doplnková dôchodková spoloènos má jedného akcionára..

188. Za § 67a sa vkladá § 67b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

199. V § 74 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a majetkom na úète nepriradených platieb.

§ 67b
Informaèné povinnosti doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti voèi ministerstvu
Doplnková dôchodková spoloènos je povinná na iados predklada ministerstvu údaje potrebné na úèely
plnenia úloh ministerstva v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia, okrem osobných údajov, a to
v rozsahu, truktúre, termíne a spôsobom urèenými
ministerstvom..
189. V § 69 ods. 2 sa za slovo fondoch vkladajú slová a na úète nepriradených platieb.
190. V § 70 ods. 1 písm. h) sa za slovom spoloènos
èiarka nahrádza slovom a a vypúajú sa slová alebo
finanèný agent v sektore doplnkového dôchodkového
sporenia.
191. V § 70 ods. 2 písm. b) sa za slovom fondu vypúa èiarka a slová dávkového plánu.
192. V § 70 ods. 3 sa slová práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené
do kategórie 3 alebo 4, a zamestnanca, ktorý vykonáva
práce taneèného umelca alebo hráèa na dychový nástroj, nahrádzajú slovami prácu pod¾a § 2 ods. 2
písm. b).
193. V § 71 ods. 1 úvodnej vete sa vypúajú slová
v dávkovom pláne,.
194. V § 71 ods. 1 písm. m) sa za slovo fonde vkladajú slová a s majetkom na úète nepriradených platieb.

Poznámky pod èiarou k odkazom 45b a 45c znejú:

45b) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
45c
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

200. § 75 vrátane nadpisu znie:
§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom
v doplnkovom dôchodkovom fonde
a s majetkom na úète nepriradených platieb
Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie
s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na úète nepriradených platieb pod¾a § 71 ods. 1
písm. m), dòom doruèenia rozhodnutia môe doplnková dôchodková spoloènos naklada s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na úète
nepriradených platieb a vykonáva inú èinnos pod¾a
tohto zákona len v rozsahu urèenom v tomto rozhodnutí..
201. V § 78 ods. 2 sa slová Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nahrádzajú slovom ministerstvu.
202. V § 84a sa vypúajú slová o doplnkovom dôchodkovom sporení.
203. Za § 87m sa vkladajú § 87n a 87o, ktoré vrátane
nadpisu nad § 87n znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2014
§ 87n

195. V § 71 ods. 2 sa za slovo investícií vkladá èiarka a slová vedúcemu zamestnancovi vykonávajúcemu
funkciu riadenia rizík a vypúajú sa slová dávkového
plánu,.

(1) Úèastnícke zmluvy a zamestnávate¾ské zmluvy
uzatvorené pred 1. januárom 2014 sa povaujú za
úèastnícke zmluvy a zamestnávate¾ské zmluvy pod¾a
zákona úèinného od 1. januára 2014 a práva a povinnosti z nich zostávajú zachované okrem úpravy týkajúcej sa zániku úèastníckej zmluvy zamestnanca vykonávajúceho prácu pod¾a § 2 ods. 2 písm. b).

196. V § 71 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Premlèacie lehoty pod¾a prvej vety sa
preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného zákona,45b) prièom od
preruenia premlèania zaèína plynú nová premlèacia

(2) Ustanovenia dávkového plánu, ktorý je súèasou
úèastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom
2014, sú po 31. decembri 2013 neplatné, ak
a) sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,
b) sa netýkajú dávok; ustanovenia dávkového plánu,
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ktoré sa týkajú dávok, sa po 31. decembri 2013 nesmú zmeni,
c) sú v rozpore s § 87f.

plnkovej dôchodkovej spoloènosti môe Národná
banka Slovenska lehotu pod¾a prvej vety primerane
predåi.

(3) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. januárom 2014 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného
od 1. januára 2014 a osobitného zákona,9) ak v ïalej
vete nie je ustanovené inak; pritom na lehoty, ktoré sa
pred 1. januárom 2014 neskonèili, platia ustanovenia
zákona úèinného od 1. januára 2014 a osobitného zákona.45b) Konania o iadostiach o predchádzajúci súhlas na zmenu dávkového plánu zaèaté a právoplatne
neskonèené pred 1. januárom 2014 sa zastavia. Nedostatky zistené v èinnosti osôb, ku ktorým dolo pred
1. januárom 2014 sa posudzujú aj po 31. decembri
2013 pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013.
Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
1. januárom 2014, zostávajú zachované.

(10) Doplnková dôchodková spoloènos má právo na
odplatu za odstupné vo výke urèenej pod¾a dávkového
plánu, ak v òom je urèená, inak vo výke urèenej pod¾a
zákona úèinného do 31. decembra 2013, ak odstupné
bolo vyplatené na základe úèastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom 2014. Suma zodpovedajúca
rozdielu medzi aktuálnou hodnotou osobného úètu
úèastníka, ktorému bolo vyplatené odstupné pod¾a prvej vety, a súètom odstupného pod¾a prvej vety a odplaty za odstupné pod¾a prvej vety sa povauje za kladný
výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, z ktorého bolo úèastníkovi vyplatené odstupné.

(4) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zosúladi tatút doplnkového dôchodkového fondu
s ustanoveniami zákona úèinného od 1. januára 2014
najneskôr do 31. decembra 2014. Ustanovenia tatútu
doplnkového dôchodkového fondu týkajúce sa odplaty
za odstupné, sú v tejto èasti neplatné.
(5) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
zostavi k¾úèové informácie uvedené v § 66 najneskôr
do 31. decembra 2014; doplnková dôchodková spoloènos je povinná do zostavenia k¾úèových informácií plni povinnosti súvisiace s informaèným prospektom
pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(6) Do okamihu zániku poslednej úèastníckej zmluvy
uzatvorenej pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2013
a) je kontrolou aj kontrola dodriavania dávkových
plánov,
b) je predmetom doh¾adu aj dodriavanie dávkových
plánov,
c) je doplnková dôchodková spoloènos povinná vykonáva èinnosti pod¾a § 34 ods. 2 písm. a) aj pri dodriavaní dávkových plánov,
d) sa na poruenie povinnosti alebo obchádzanie povinnosti uvedenej v dávkovom pláne vzahujú ustanovenia § 71 ods. 1 a 2 zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(7) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zavies pasívny elektronický prístup k osobnému úètu
úèastníka a osobnému úètu poberate¾a dávky pod¾a
§ 61 ods. 8 najneskôr do 31. decembra 2014.
(8) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná
umoni platenie príspevkov na úèet nepriradených
platieb najneskôr do 30. júna 2014. Depozitár je povinný zriadi pre doplnkovú dôchodkovú spoloènos úèet
nepriradených platieb najneskôr do 30. júna 2014. Do
zriadenia úètu nepriradených platieb sa na spôsob platenia a pripisovania príspevkov a na prevod majetku
medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi vzahujú
ustanovenia zákona úèinného do 31. decembra 2013.
(9) Doplnková dôchodková spoloènos je povinná zosúladi zloenie majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde s ustanoveniami zákona úèinného od 1. januára
2014 najneskôr do 31. decembra 2014. Na iados do-

§ 87o
(1) V roku 2014 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,80 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,90 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2) V roku 2015 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,70 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,85 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3) V roku 2016 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,60 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,80 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4) V roku 2017 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,50 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,75 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5) V roku 2018 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,40 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,70 % z prie-
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mernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.

mernej roènej èistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde.

(6) V roku 2019 odplata za správu
a) príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
nesmie za jeden rok správy presiahnu 1,30 % z priemernej roènej èistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b) výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnu 0,65 % z prie-

(7) Ustanovenia § 87j ods. 5 a 9 sa od 1. januára
2014 nepouijú..
204. V § 88 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie nahrádzajú slovami právne
záväzné akty Európskej únie.
205. Prílohy è. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 1
k zákonu è. 650/2004 Z. z.
v znení zákona è. 318/2013 Z. z.

VZOREC NA VÝPOÈET VÝKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU
V PRÍSPEVKOVOM DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE
Vzorec na výpoèet výky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde:
Ot = K × NAVt × (

AHDDJ t
-1)
maxAHDDJ t -1

Pri výpoète odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa pouijú tieto velièiny, funkcie a ich oznaèenia:
Ot
NAVt
AHDDJt
maxAHDDJt-1
K
t

výka odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
pre deò t
èistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde platná pre deò
t
aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky platná pre deò t
maximálna aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky dosiahnutá po 1.
januári 2010 do dòa t-1
koeficient na urèenie výky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom
doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý môe by maximálne vo výke 0,10
pracovný deò bezprostredne predchádzajúci dòu výpoètu odplaty za zhodnotenie
majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 650/2004 Z. z.
v znení zákona è. 318/2013 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpeèení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo èinných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3;
Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).
2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
3. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov èlenských tátov týkajúcich sa zachovania
práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo èastí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o èinnostiach a doh¾ade nad intitúciami
zamestnaneckého dôchodkového zabezpeèenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 235, 23. 9.
2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12.
2010) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnania a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 204, 26. 7. 2006).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej
neschopnosti ich zamestnávate¾a (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008)..

Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z. z., zákona
è. 70/2013 Z. z. a zákona è. 135/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 1 sa slová odsekoch 2, 3 a 8 nahrádzajú slovami odsekoch 2, 3, 8 a 10.

2. V § 11 ods. 7 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odsekov 3 a 10.
3. § 11 sa dopåòa odsekmi 10 a 13, ktoré znejú:
(10) Nezdanite¾nou èasou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie pod¾a osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahranièí rovnakého alebo porovnate¾ného
druhu.
(11) Príspevky daòovníka na doplnkové dôchodkové
sporenie pod¾a odseku 10 je moné odpoèíta od základu dane vo výke, v akej boli v zdaòovacom období preukázate¾ne zaplatené, v úhrne najviac do výky 180 eur
za rok; pri výpoète úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platené zamestnávate¾om a zamestnancom, ktorí sú úèastníkmi tohto sporenia sa
pouije postup pod¾a § 4 ods. 3.
(12) Na uplatnenie nezdanite¾nej èasti základu dane
pod¾a odseku 10 musia by súèasne splnené tieto podmienky:
a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie pod¾a
odseku 10 zaplatil daòovník na základe úèastníckej
zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na
základe zmeny úèastníckej zmluvy, ktorej súèasou
je zruenie dávkového plánu,
b) daòovník nemá uzatvorenú inú úèastnícku zmluvu
pod¾a osobitného predpisu,35) ktorá nespåòa podmienky uvedené v písmene a).
(13) Ak bol daòovníkovi vyplatený predèasný
výber65) a v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach
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si uplatnil nezdanite¾nú èas základu dane pod¾a odseku 10, je povinný zvýi základ dane do troch zdaòovacích období od skonèenia zdaòovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených
príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú
si v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach zníil základ dane..
Poznámka pod èiarou k odkazu 65 znie:

65) § 19 zákona è. 650/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. V § 19 ods. 3 písmeno l) znie:
l) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré
platí zamestnávate¾ za zamestnanca pod¾a osobitného predpisu35) a na doplnkové dôchodkové sporenie
v zahranièí rovnakého alebo porovnate¾ného druhu;
tieto príspevky mono uzna v úhrne najviac vo výke 6 % zo zúètovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny
zamestnanca, ktorý je úèastníkom doplnkového dôchodkového sporenia,.
5. V § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b) sa na konci
pripájajú tieto slová: a 13.
6. V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová ods. 3, 6 a 8 nahrádzajú slovami ods. 3, 6, 8 a 10.
7. V § 37 ods. 1 písm. c) sa za slová ods. 8 vkladajú
slová a 10.
8. V § 38 ods. 1 sa za slová ods. 9 vkladajú slová
a 13.
9. V § 38 ods. 4 sa slová ods. 6 a 8 nahrádzajú slovami ods. 6, 8 a 10.
10. Za § 52v sa vkladá § 52z, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 52z
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2014
Ustanovenia § 11 ods. 10 a 13 v znení úèinnom od
1. januára 2014 sa pouijú po prvýkrát pri vykonaní
roèného zúètovania a pri podávaní hlásenia za zdaòovacie obdobie 2014 a pri podaní daòového priznania za
zdaòovacie obdobie 2014..
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom è. 747/2004 Z. z., zákonom
è. 584/2005 Z. z., zákonom è. 310/2006 Z. z., zákonom
è. 209/2007 Z. z., zákonom è. 555/2007 Z. z., zákonom
è. 659/2007 Z. z., zákonom è. 449/2008 Z. z., zákonom
è. 186/2009 Z. z., zákonom è. 557/2009 Z. z., zákonom
è. 520/2011 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014
okrem èl. I § 43 ods. 3 v bode 126, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2014, èl. I § 32 ods. 3 písm. e) v bode 86
a bodu 104, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2015 a okrem èl. I bodu 108, ktorý nadobúda úèinnos
1. januára 2020.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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319
ZÁKON
z 12. septembra 2013
o pôsobnosti orgánov tátnej správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich
pouívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov tátnej
správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov
a oetrených výrobkov na trh a ich pouívanie a pre
hodnotenie úèinných látok biocídnych výrobkov (ïalej
len úèinná látka) pod¾a osobitného predpisu.1)
§2
Orgány tátnej správy
(1) tátnu správu pre sprístupòovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich pouívanie pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu1) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo hospodárstva),
b) Centrum pre chemické látky a prípravky (ïalej len
centrum),2)
c) Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného prostredia),
d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka),
e) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo zdravotníctva),
f) Slovenská obchodná inpekcia,3)
g) Slovenská inpekcia ivotného prostredia,4)
h) Národný inpektorát práce,5)
i) tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky a regionálna veterinárna a potravinová
správa (ïalej len orgán veterinárnej a potravinovej
správy),6)
1

j) colné úrady,7)
k) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo obrany).
(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za Policajný zbor Slovenskej republiky a Hasièský a záchranný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo obrany, Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky kadoroène do 31. januára zalú ministerstvu zdravotníctva správu o prípadoch
otráv biocídnymi výrobkami alebo skupinou biocídnych výrobkov (ïalej len biocídny výrobok) a chorôb
z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami. Obsahom správy je aj informácia o prijatých opatreniach na
zníenie rizika otráv biocídnymi výrobkami a chorôb
z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami.
§3
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a) je prísluným orgánom, ktorý plní úlohy pod¾a osobitného predpisu8) a spolupracuje s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou (ïalej len
agentúra),9)
b) riadi výkon tátnej správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich pouívanie,
c) je odvolacím orgánom vo veciach sprístupòovania
biocídnych výrobkov na trh a ich pouívania, o ktorých rozhodlo centrum v prvom stupni,
d) povo¾uje výnimky pre biocídne výrobky a oetrené
výrobky, ak je to potrebné v záujme obrany Slovenskej republiky,10)
e) plní oznamovacie povinnosti pod¾a osobitného predpisu,11)
f) vydáva stanovisko pre centrum k udeleniu autorizácie biocídneho výrobku pod¾a osobitného predpisu.12)

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupòovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich pouívaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012).
2
) § 22 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona è. 339/2012 Z. z.
3
) § 3 zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 1 ods. 1 písm. d) zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) § 5 a 6 zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 6 a 8 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
7
) § 9 zákona è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) Èl. 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
9
) Èl. 3 ods. 1 písm. x) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
10
) Èl. 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
11
) Èl. 65 ods. 3, èl. 81 ods. 3 a èl. 88 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
12
) Èl. 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
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§4
Centrum
(1) Centrum
a) je prísluným orgánom,8) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a agentúrou v rozsahu pod¾a osobitného predpisu,1)
b) zabezpeèuje hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie úèinných látok a medzinárodnú výmenu informácií medzi príslunými orgánmi èlenských tátov Európskej únie, príslunými orgánmi iných
tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarska,
Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s ktorými spolupracuje pri hodnotení biocídnych výrobkov
a úèinných látok pri získavaní a poskytovaní rozhodujúcich údajov na ich hodnotenie, zúèastòuje sa
zasadnutí výborov Európskej komisie, agentúry
a pracovných stretnutí prísluných orgánov èlenských tátov Európskej únie a iných tátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarska, organizovaných
Európskou komisiou a agentúrou,13)
c) rozhoduje o
1. autorizácii biocídneho výrobku zjednodueným
postupom,14)
2. vnútrotátnej autorizácii biocídneho výrobku
a jej obnovení,15)
3. autorizácii biocídneho výrobku prostredníctvom
vzájomného uznania,16)
4. zruení, preskúmaní, zmene a doplnení autorizácie biocídneho výrobku,17)
d) povo¾uje paralelný obchod pre biocídny výrobok,18)
e) povo¾uje výnimky na sprístupnenie biocídneho výrobku na trhu alebo výnimky na pouitie biocídneho
výrobku, ktorý nespåòa podmienky autorizácie pod¾a osobitného predpisu,19)
f) prijíma oznámenia o vykonávaní skúok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej úèinnej látky urèenej na pouitie v biocídnom
výrobku, povo¾uje vykonávanie skúok a testov neautorizovaného biocídneho výrobku alebo neschválenej úèinnej látky urèenej na pouitie v biocídnom
výrobku,20)
g) zriaïuje a spravuje úèet cudzích prostriedkov, na
ktorom sústreïuje úhrady právnickej osoby alebo
13

)
)
15
)
16
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
14

22

)
)
24
)
25
)
26
)
23

27

)

28

)
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fyzickej osoby podnikate¾a21) za vykonanie odbornej
sluby pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1)
h) predkladá ministerstvu hospodárstva do 1. júna
2015 a následne kadých pä rokov do 31. marca
prísluného roka správu o uplatòovaní tohto zákona, ktorej súèasou je aj informácia o pouití nanomateriálov v biocídnych výrobkoch a o ich moných
rizikách, a spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre Európsku komisiu.
i) zriaïuje a vedie na svojom webovom sídle register
biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike,
j) predkladá iadosti Európskej komisii, aby rozhodla,
èi látka je nanomateriálom, alebo výrobok je biocídnym výrobkom alebo oetreným výrobkom,22)
k) informuje verejnos o prínosoch a rizikách biocídnych výrobkov a o monostiach minimalizácie pouívania biocídnych výrobkov,23)
l) ude¾uje súhlas s vyuívaním údajov predloených
centru na úèely pod¾a osobitného predpisu,24)
m) zaznamenáva v Registri pre biocídne výrobky25) informácie pod¾a odseku 1 písm. c) a d),
n) poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo
fyzickým osobám podnikate¾om v oblasti sprístupòovania biocídnych výrobkov na trh a ich pouívania
v súvislosti s ich povinnosami pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu.1)
(2) Centrum môe vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1
písm. b) v spolupráci s
a) právnickou osobou zriadenou ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod¾a osobitného
predpisu26) alebo
b) prísluným orgánom iného èlenského tátu Európskej únie alebo iného tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a vajèiarska, ktorý má výluèné právo rozhodnú
o sprístupnení biocídneho výrobku na trhu svojho
územia, alebo
c) so znalcom.27)
(3) Osoby uvedené v odseku 2 sa povaujú za osoby
spolupracujúce pri vykonávaní hodnotenia biocídneho
výrobku, úèinnej látky alebo ich èasti (ïalej len hodnotenie).
(4) Centrum uzatvára s osobou spolupracujúcou pri
vykonávaní hodnotenia zmluvu.28)

Èl. 4 a 53, èl. 54 ods. 3, 4 a 6, èl. 55 a 56, èl. 75 ods. 2 a èl. 82 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 25 a 27 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 29 a 31 a èl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 32 a 40 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 48 a 52 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 53 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 55 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 56 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
§ 18 a 19 Obèianskeho zákonníka.
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Èl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 17 ods. 5 tretia veta nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 64 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 71 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
§ 21 a 22 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 16 a 18 zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 591 a 600 Obchodného zákonníka, § 51, § 733 a 736 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
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(5) Ak centrum uzatvorí zmluvu s inou osobou ako
právnickou osobou uvedenou v odseku 2 písm. a),
o uvedenej skutoènosti informuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(6) Zmluva pod¾a odseku 4 uzatvorená so znalcom
obsahuje okrem veobecných náleitostí aj písomné vyhlásenie znalca o tom, e v posledných piatich rokoch
a) nebol a nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom
pracovnom vzahu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikate¾om, ktorý iada o vykonanie
odbornej sluby pod¾a tohto zákona a osobitného
predpisu,1)
b) nebol alebo nie je èlenom rozhodovacieho alebo
správneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej
osoby podnikate¾a, ktorý iada o vykonanie odbornej
sluby pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1)
c) nebol a nie je èlenom vedeckého alebo výskumného
kolektívu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a, ktorý iada o vykonanie odbornej sluby
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1)
d) nepoíva pri vedeckej alebo výskumnej èinnosti výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a, ktorý iada o vykonanie odbornej sluby pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1)
e) nepoíval a nepoíva iadne iné výhody od právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a, ktorý
iada o vykonanie odbornej sluby pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1) a
f) nemal a nemá iný osobitný záujem zvýhodòova
právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikate¾a,
ktorý iada o vykonanie odbornej sluby pod¾a tohto
zákona a osobitného predpisu.1)
(7) Osoba spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia vykoná hodnotenie v rozsahu zmluvy, prièom zoh¾adní zásady a postupy pod¾a osobitného predpisu.29)
Výsledky hodnotenia predloí vo forme písomnej správy so záverom hodnotenia, v ktorom uvedie, èi hodnotený biocídny výrobok odporúèa autorizova alebo èi hodnotenú úèinnú látku odporúèa schváli. Ak osoba
spolupracujúca pri vykonávaní hodnotenia usúdi, e
existuje riziko týkajúce sa zdravia ¾udí, zdravia zvierat
alebo ivotného prostredia v dôsledku kumulatívnych
úèinkov vyplývajúcich z pouívania biocídnych výrobkov obsahujúcich tú istú úèinnú látku alebo iné úèinné
látky, predloí centru informácie týkajúce sa tohto rizika v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.30)
(8) Podrobnosti o pecifických èinnostiach osôb spolupracujúcich pri vykonávaní hodnotenia sa uvedú
v zmluve uzatvorenej pod¾a odseku 4 v závislosti od
typu hodnoteného biocídneho výrobku alebo hodnotenej úèinnej látky.
(9) Centrum na základe písomných správ predloených pod¾a odseku 7 vypracuje návrh súhrnnej hodnotiacej správy na biocídny výrobok alebo návrh sú29
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hrnnej hodnotiacej správy na úèinnú látku a závery
hodnotenia.
(10) Centrum obhajuje návrh súhrnnej hodnotiacej
správy a závery hodnotenia pod¾a odseku 9 pred príslunými orgánmi Európskej komisie v úzkej súèinnosti s osobami spolupracujúcimi pri vykonávaní hodnotenia pod¾a odseku 2.
§5
Ministerstvo ivotného prostredia
(1) Ministerstvo ivotného prostredia
a) vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia
sprístupni biocídny výrobok alebo povoli pouitie
biocídneho výrobku pod¾a § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, e také sprístupnenie alebo pouitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia
ivotného prostredia, prièom toto ohrozenie nie je
moné zastavi inými prostriedkami, a poskytne
centru vetku potrebnú súèinnos,
b) predkladá ministerstvu hospodárstva kadoroène
do 31. marca správu s informáciami o nepriaznivom
vplyve pouívania biocídnych výrobkov na ivotné
prostredie.31)
(2) Ministerstvo ivotného prostredia môe poveri plnením úloh pod¾a odseku 1 ním zriadenú právnickú
osobu.26)
§6
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a) predkladá centru výsledky hodnotenia pod¾a § 4
ods. 7,
b) vydáva záväzné stanovisko k udeleniu povolenia
sprístupni biocídny výrobok alebo povoli pouitie
biocídneho výrobku pod¾a § 4 ods. 1 písm. e), v ktorom uvedie, e také sprístupnenie alebo pouitie biocídneho výrobku je nevyhnutné z dôvodu ohrozenia
zdravia zvierat, prièom toto ohrozenie nie je moné
zastavi inými prostriedkami, a poskytne centru
vetku potrebnú súèinnos,
c) prijíma v oblasti ochrany zvierat doèasné opatrenia
pod¾a osobitného predpisu,32) ak autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závané bezprostredné
alebo dlhodobé riziko pre zdravie zvierat, a uvedie
dôvody svojho rozhodnutia podloené údajmi, ktoré
viedli k prijatiu takého doèasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva a centrum,
d) predkladá ministerstvu hospodárstva kadoroène
do 31. marca správu s informáciami o zistených nepriaznivých úèinkoch biocídnych výrobkov na zvieratá a o významnom výskyte rezíduí úèinných látok
v potravinách a krmivách.

) Èl. 8, 10 a 11, èl. 14, èl. 18 a 24, èl. 29 a 34, èl. 40, 44 a 46 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
) Príloha XV oddiel II bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 206) v platnom znení.
31
) Èl. 65 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
32
) Èl. 88 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
30

Strana 3024

Zbierka zákonov è. 319/2013

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
môe poveri plnením úloh pod¾a odseku 1 ním zriadenú právnickú osobu,26) ktorá má postavenie osoby spolupracujúcej pri vykonávaní hodnotenia pod¾a § 4
ods. 2 písm. a).
§7
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kov v oblasti sprístupòovania biocídnych výrobkov
na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a,
e) nariaïuje stiahnutie biocídneho výrobku z trhu
a znekodnenie nebezpeèného biocídneho výrobku,
ktorý nespåòa poiadavky osobitného predpisu,1) na
náklady ich vlastníka, prípadne drite¾a, ak nie je
známy vlastník, a ukladá pokuty pod¾a § 17 a 18.

Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a) prijíma karty bezpeènostných údajov na sprístupòované biocídne výrobky prostredníctvom Národného toxikologického informaèného centra ako prísluného orgánu pod¾a osobitného predpisu,33)
b) predkladá ministerstvu hospodárstva a centru kadoroène do 31. marca súhrnnú správu o prípadoch
otráv biocídnymi výrobkami a o chorobách z povolania spôsobených biocídnymi výrobkami, najmä ak
ide o zranite¾né skupiny,34) a vetky osobitné opatrenia prijaté s cie¾om zníi riziko otráv spôsobených
biocídnymi výrobkami a riziko chorôb z povolania
spôsobených biocídnymi výrobkami. Do súhrnnej
správy zapracuje aj správy prijaté pod¾a § 2 ods. 2,
c) predkladá centru informácie, ak pri výkone tátneho zdravotného dozoru pod¾a osobitného predpisu35)
zistí moné riziko z biocídnych výrobkov a úèinných
látok alebo oetrených výrobkov z h¾adiska ochrany
zdravia.
§8
Slovenská obchodná inpekcia
Slovenská obchodná inpekcia
a) pri kontrole predaja a poskytovania sluieb spotrebite¾om pod¾a osobitného predpisu36) kontroluje dodriavanie podmienok na sprístupòovanie biocídnych výrobkov a oetrených výrobkov na trh pod¾a
osobitného predpisu,37)
b) spolupracuje na úèely tohto zákona s ministerstvom
hospodárstva, centrom, Slovenskou inpekciou ivotného prostredia, Národným inpektorátom práce, orgánom veterinárnej a potravinovej správy
a s colnými úradmi,
c) spolupracuje s kontrolnými orgánmi èlenských tátov Európskej únie a kontrolnými orgánmi iných
tátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vajèiarska,
d) rozhoduje o opatreniach na odstránenie nedostat33

§9
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
Slovenská inpekcia ivotného prostredia
a) spolupracuje na úèely tohto zákona s ministerstvom
hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inpekciou, Národným inpektorátom práce, orgánom
veterinárnej a potravinovej správy a s colnými úradmi,
b) zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly
pod¾a osobitného predpisu38) zistí moné riziko z biocídneho výrobku na ivotné prostredie,39)
c) zabezpeèuje doh¾ad nad pouitím biocídneho výrobku, ktorý bol centrom povolený pod¾a osobitného
predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva ivotného prostredia pod¾a § 5 ods. 1
písm. a),
d) urèuje podmienky a ustanovuje lehoty na vykonanie
nápravy, ak zistí pri kontrole nedostatky pri výrobe
biocídneho výrobku alebo úèinných látok alebo
oetrených výrobkov pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu,1)
e) ukladá nápravné opatrenia pod¾a § 15 ods. 6 pri poruení osobitných predpisov,40) ak hrozí nebezpeèenstvo pokodenia ivotného prostredia, alebo ak
k nemu u dolo, môe nariadi znekodnenie biocídneho výrobku a úèinných látok alebo oetreného
výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne drite¾a,
ak nie je známy vlastník, a ukladá pokuty pod¾a § 17
a 18,
f) prijíma v oblasti ochrany ivotného prostredia doèasné opatrenia pod¾a osobitného predpisu,32) ak
autorizovaný biocídny výrobok predstavuje závané
bezprostredné alebo dlhodobé riziko na ivotné
prostredie, a uvedie dôvody svojho rozhodnutia podloené údajmi, ktoré viedli k prijatiu takého doèasného opatrenia, a bezodkladne informuje o tom ministerstvo hospodárstva a centrum.

) Èl. 70 nariadenia (EÚ) è. 528/2012,
Èl. 31 nariadenia ES è. 1907/2006.
§ 6 a § 19 písm. b) zákona è. 67/2010 Z. z.
34
) Èl. 3 ods. 1 písm. ad) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
35
) § 54 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
36
) Zákon è. 128/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37
) Èl. 17 ods. 1, èl. 52, 58, 69 a 72 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
38
) § 9 ods. 1 písm. a) zákona è. 525/2003 Z. z.
39
) Èl. 15 ods. 1, èl. 19 ods. 1 písm. b bod iv), èl. 19 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 129 nariadenia (ES) è. 1907/2006 v platnom znení.
Èl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok
a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ
L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
40
) Èl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
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§ 10

§ 13

Národný inpektorát práce

Ministerstvo obrany

Národný inpektorát práce
a) spolupracuje na úèely tohto zákona s ministerstvom
hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inpekciou, Slovenskou inpekciou ivotného prostredia, orgánom veterinárnej a potravinovej správy
a s colnými úradmi,
b) zasiela centru informácie, ak pri výkone inpekcie
práce pod¾a osobitného predpisu41) zistí moné riziko z biocídnych výrobkov a úèinných látok alebo
oetrených výrobkov z h¾adiska bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.

Ministerstvo obrany
a) kontroluje dodriavanie ustanovení tohto zákona
a osobitného predpisu1) v ozbrojených silách a v právnických osobách v jeho zakladate¾skej pôsobnosti
alebo zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) predkladá ministerstvu hospodárstva iados o udelenie výnimky pod¾a osobitného predpisu,10)
c) poskytuje orgánom tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1
písm. f), g) a i) a centru informácie, ak pri výkone
kontroly zistí, e
1. pouívanie biocídneho výrobku v súlade s autorizáciou predstavuje závané bezprostredné alebo
dlhodobé riziko pre zdravie ¾udí, zdravie zvierat
alebo pre ivotné prostredie,
2. biocídny výrobok nie je sprístupòovaný v súlade
s osobitným predpisom45) alebo
3. biocídny výrobok nespåòa niektorú z podmienok
pod¾a § 20 ods. 1,
d) predkladá ministerstvu hospodárstva kadoroène
do 31. marca súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol v ozbrojených silách a v právnických
osobách v jeho zakladate¾skej alebo zriaïovate¾skej
pôsobnosti, o uloených nápravných opatreniach
a pokutách.

§ 11
Orgán veterinárnej a potravinovej správy
Orgán veterinárnej a potravinovej správy
a) spolupracuje na úèely tohto zákona s ministerstvom
hospodárstva, centrom, Slovenskou obchodnou inpekciou, Slovenskou inpekciou ivotného prostredia a s colnými úradmi,
b) v prípade zistenia, e biocídny výrobok, ktorý bol
autorizovaný pod¾a osobitného predpisu,1) predstavuje závané bezprostredné alebo dlhodobé riziko
pre zdravie zvierat, písomne poiada ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o prijatie vhodného doèasného opatrenia pod¾a § 6 ods. 1 písm. c)
a písomne informuje o tejto skutoènosti ministerstvo hospodárstva a centrum,
c) zasiela centru informácie, ak pri výkone kontroly
pod¾a osobitného predpisu42) zistí moné riziko z biocídneho výrobku a úèinných látok na zvieratá,
d) zabezpeèuje doh¾ad nad pouitím biocídneho výrobku, ktorý bol centrom povolený pod¾a osobitného
predpisu19) na základe záväzného stanoviska ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod¾a § 6
ods. 1 písm. b).
§ 12
Colné úrady
(1) Colné úrady vykonávajú kontrolu v rámci colného
doh¾adu pod¾a osobitného predpisu.43) Pri kontrole colné úrady spolupracujú s ministerstvom hospodárstva,
centrom, Slovenskou obchodnou inpekciou, Slovenskou inpekciou ivotného prostredia a s orgánom veterinárnej a potravinovej správy.
(2) Pri pochybnostiach, èi tovar je biocídnym výrobkom alebo oetreným výrobkom, ktorý má spåòa poiadavky osobitného predpisu,44) si colné úrady pred
jeho prepustením na colné územie Slovenskej republiky vyiadajú vyjadrenie centra.
41

)
)
43
)
44
)
45
)
46
)
47
)
42

§ 14
Úhrady, roèné platby a poplatky
(1) Centrum vyberá
a) úhrady za odborné sluby vykonané na iados právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a pod¾a
tohto zákona a osobitného predpisu,46)
b) roèné platby za biocídne výrobky sprístupnené na
trhu Slovenskej republiky,
c) správne poplatky pod¾a osobitného predpisu.47)
(2) Centrom prijaté úhrady pod¾a odseku 1 písm. a)
sa pouijú na vyplatenie úhrad osobám spolupracujúcim pri vykonávaní hodnotenia na základe zmluvy
uzavretej pod¾a § 4 ods. 4 a na vykonanie vetkých súvisiacich odborných sluieb centra. Úhrady pod¾a prvej
vety sú vedené na úète zriadenom pod¾a § 4 ods. 1
písm. g). Prostriedky vo výke nákladov, ktoré vznikli
centru v súvislosti s poskytovaním odborných sluieb
pod¾a prvej vety, sú príjmom centra. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ v lehote urèenej vo
výzve centra úhradu neuhradí, centrum po márnom
uplynutí tejto lehoty konanie zastaví.
(3) Ak sa odborná sluba neuskutoènila z dôvodu na
strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a, ktorý iada o jej vykonanie, centrum rozhodne
o zamietnutí iadosti a o vrátení úhrady pod¾a odseku 1

Zákon è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
Èl. 17 ods. 1 a èl. 58 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 17 ods. 1 nariadenia (EU) è. 528/2012.
Èl. 80 ods. 2 nariadenia (EU) è. 528/2012.
Príloha Sadzobník správnych poplatkov èas VIII poloka 153a zákona è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov zákona è. 319/2013 Z. z.
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písm. a),48) najviac vak vo výke 60 % zo zaplatenej
úhrady. Nevrátená èas úhrady sa odvedie na príjmový
úèet centra.
(4) Ak sa odborná sluba neuskutoènila bez zavinenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a,
ktorý iada o jej vykonanie, centrum úhradu pod¾a odseku 1 písm. a) v plnej výke vráti.
(5) Centrum vráti aj èas úhrady pod¾a odseku 1
písm. a), ktorá nebola pouitá na úèel pod¾a odseku 2.
(6) Proti rozhodnutiu centra o vrátení úhrad pod¾a
odseku 4 alebo odseku 5 sa nemono odvola. Rozhodnutie nadobúda právoplatnos dòom doruèenia.
(7) Èas úhrady pod¾a odseku 5 sa nevráti, ak neprevyuje sumu desa eur.
(8) Nárok na vrátenie úhrady pod¾a odseku 4 alebo
odseku 5 zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola úhrada zaplatená.
(9) Centrom prijaté roèné platby pod¾a odseku 1
písm. b) sa odvádzajú na príjmový úèet centra. Roèné
platby sú splatné kadoroène do 30. júna kalendárneho roka po vydaní prísluného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia roènej platby centrum vydá rozhodnutie
o ukonèení sprístupòovania biocídneho výrobku na
trhu v Slovenskej republike. Proti rozhodnutiu centra
pod¾a predchádzajúcej vety sa nemono odvola.
(10) Predmet, náleitosti a sadzbu úhrad za odborné
sluby vykonávané centrom a roèných platieb za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 15
Výkon kontroly
(1) Orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g), i)
alebo písm. k) kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti
dodriavanie ustanovení tohto zákona, osobitného
predpisu,1) právne záväzných aktov Európskej únie vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na
ich základe.
(2) Orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g), i)
alebo písm. k) si môe na vykonanie kontroly prizva fyzické osoby s príslunou odbornou kvalifikáciou (ïalej
len poverená osoba).
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾,
u ktorého sa kontrola vykonáva, je povinný orgánu
tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo
písm. k) alebo poverenej osobe
a) predloi v súlade s osobitným predpisom49) technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu, ktorá sa
vzahuje na predmet kontroly vrátane kvality a bezpeènosti biocídneho výrobku, úèinných látok a oetrených výrobkov,
b) umoni vstup do objektov a prehliadku objektov,
v ktorých sa biocídny výrobok vyrába, vyvíja, predáva alebo pouíva,
48
49
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c) umoni odobra vzorky biocídneho výrobku na posúdenie bezpeènosti, kvality a zhody v potrebnom
rozsahu a obsahu a by prítomný na mieste,
d) poda v lehote urèenej orgánom tátnej správy pod¾a
§ 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) správu o odstránení zistených nedostatkov alebo ich príèin, ak uloené nápravné opatrenia neboli vykonané v èase
kontroly.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ je
oprávnená
a) odobra kontrolné vzorky k vzorkám odobraným
pod¾a odseku 3 písm. c),
b) dosta rovnopis z protokolu zo skúok biocídneho
výrobku na overenie jeho bezpeènosti a kvality,
c) poda námietky proti spôsobu vykonanej kontroly,
zisteným nedostatkom a uloeným nápravným opatreniam uvedeným v písomnom zázname z kontroly.
(5) Námietky pod¾a odseku 4 písm. c) mono poda do
piatich dní odo dòa doruèenia písomného záznamu
z kontroly orgánu tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1
písm. f), g), i) alebo písm. k). Námietky proti uloeným
nápravným opatreniam nemajú odkladný úèinok.
O námietkach rozhodne orgán tátnej správy pod¾a § 2
ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k), ktorý nedostatky
zistil, do 15 dní od ich doruèenia. Proti rozhodnutiu
o námietkach sa nemono odvola.
(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ je
povinná nedostatky zistené kontrolou uvies do súladu
s týmto zákonom, osobitným predpisom,1) právne záväznými aktmi Európskej únie vydanými na jeho vykonanie, rozhodnutiami vydanými na ich základe a vykona nápravné opatrenie uloené orgánom tátnej správy
pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) v urèenej lehote.
(7) Ak orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f)
alebo písm. k) pri výkone kontroly zistí, e pouívanie
autorizovaného biocídneho výrobku predstavuje závané bezprostredné alebo dlhodobé riziko pre zdravie
¾udí, zdravie zvierat alebo pre ivotné prostredie, zaène
konanie o doèasnom pozastavení sprístupòovania biocídneho výrobku na trhu alebo konanie o doèasnom zákaze jeho pouívania. O tejto skutoènosti bezodkladne
informuje ministerstvo hospodárstva a centrum a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
(8) Ak biocídny výrobok nie je sprístupòovaný na
trhu v súlade s osobitným predpisom45) alebo nespåòa
niektorú z podmienok pod¾a § 20 ods. 1, prísluný orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g) alebo
písm. i) zaène konanie o stiahnutí biocídneho výrobku
z trhu.
(9) Právoplatné rozhodnutie o stiahnutí biocídneho
výrobku z trhu oznámi orgán tátnej správy pod¾a § 2
ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i) centru a poiada o výmaz z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na
trhu v Slovenskej republike. Odvolanie proti rozhodnutiu o stiahnutí biocídneho výrobku z trhu a o jeho výmaze z registra biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu v Slovenskej republike nemá odkladný úèinok.

) Napríklad èl. 7 ods. 4, èl. 26 ods. 4, èl.43 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
) Napríklad èl. 65 ods. 2 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
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(10) Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uloených nápravných opatreniach a uloených
pokutách orgány tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1
písm. f), g), i) alebo písm. k) zasielajú kadoroène
do 31. marca ministerstvu hospodárstva.
Správne delikty
§ 16
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾,
ktorá sprístupní na trh biocídny výrobok, sa dopustí
správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby biocídny výrobok bol klasifikovaný, balený a oznaèovaný v súlade s poiadavkami
pod¾a osobitného predpisu,50)
b) nezabezpeèí vypracovanie karty bezpeènostných
údajov alebo jej aktualizáciu, alebo jej poskytnutie
pod¾a osobitného predpisu,33)
c) sprístupní na trh biocídny výrobok, ktorý nespåòa
poiadavky pod¾a tohto zákona a osobitného
predpisu1) a ktorému nebola na tento biocídny výrobok udelená výnimka pod¾a osobitného predpisu,40)
d) uvedie na trh biocídny výrobok pred jeho zápisom do
registra biocídnych výrobkov sprístupnených na
trhu v Slovenskej republike,
e) sprístupòovanie biocídneho výrobku podporuje reklamou,51) ktorá je v rozpore s osobitným predpisom,52)
f) neoznámi centru, e ukonèuje sprístupòovanie biocídneho výrobku na trhu pod¾a § 20 ods. 6.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾
sa dopustí správneho deliktu, ak nedodrí postupy
a podmienky ustanovené osobitným predpisom1) pred
uvedením biocídneho výrobku na trh.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾
sa dopustí správneho deliktu, ak
a) neuchováva informácie alebo nezabezpeèuje dôvernos získaných informácií o biocídnom výrobku
a úèinných látkach pod¾a osobitného predpisu,53)
b) neoznámi centru a agentúre nepriaznivé úèinky biocídneho výrobku alebo úèinnej látky na ivot a zdravie ¾udí, ivotné prostredie alebo zvieratá alebo iné
informácie, ktoré môu ma vplyv na autorizáciu
biocídneho výrobku,54)
c) nestiahne z trhu biocídny výrobok po tom, èo bola
zruená alebo zmenená a doplnená autorizácia biocídneho výrobku,
d) marí alebo sauje výkon kontroly,
e) neumoní vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská, kde sa biocídny výrobok alebo úèinná látka
vyrába, spracúva alebo inak sa s òou nakladá.
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾,
50

ktorá zodpovedá za sprístupnenie oetreného výrobku
na trh, sa dopustí správneho deliktu, ak
a) výrobok bol oetrený biocídnym výrobkom, ktorý obsahuje úèinnú látku, ktorá nezodpovedá poiadavkám osobitného predpisu,55)
b) neoznaèí oetrený výrobok alebo neposkytne k nemu informácie v tátnom jazyku v súlade s osobitným predpisom.56)
(5) Ak konanie o správnych deliktoch zaènú orgány
tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g), i) alebo
písm. k) pre rovnaké poruenie tohto zákona a osobitného predpisu1) v rovnaký deò, konanie dokonèí a pokutu uloí
a) pri kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebite¾a Slovenská obchodná inpekcia,
b) pri vykonaní veterinárnej kontroly orgán veterinárnej a potravinovej správy,
c) pri výrobe a pouívaní biocídneho výrobku v rámci
výkonu starostlivosti o ivotné prostredie Slovenská
inpekcia ivotného prostredia.
§ 17
Prísluný orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1
písm. f), g), i) alebo písm. k) uloí pokutu
a) od 1 000 eur do 5 000 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 3 písm. a),
b) od 1 000 eur do 9 999 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 1 písm. f),
c) od 1 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 4 písm. b),
d) od 1 000 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 1 písm. b),
e) od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 2,
f) od 1 000 eur do 70 000 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 1 písm. c), d), e) a § 16 ods. 4 písm. a),
g) od 3 000 eur do 99 999 eur, ak ide o správny delikt
pod¾a § 16 ods. 3 písm. b) a c),
h) 3 300 eur, ak ide o správny delikt pod¾a § 16 ods. 3
písm. d) a e).
§ 18
(1) Pri urèovaní výky pokuty sa prihliadne najmä na
závanos správneho deliktu, spôsob, èas trvania, následky protiprávneho konania a hodnotu ekonomickej
výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla
alebo mala vzniknú. Pokuta za správny delikt sa ukladá v takej výmere, aby presiahla neoprávnenú ekonomickú výhodu, ktorá bola v dôsledku správneho deliktu získaná. Orgán tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1
písm. f), g), i) alebo písm. k) prihliadne aj na to, èi sa
osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila správneho

) Èl. 69 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
) Èl. 3 ods. 1 písm. y) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
) Èl. 72 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 48 nariadenia (ES) è. 1272/2008.
53
) Èl. 62 ods. 2, èl. 63 a 64, èl. 65 ods. 2 a èl. 68 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
54
) Èl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
55
) Èl. 58 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
56
) Èl. 58 ods. 3 a 6 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
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deliktu opakovane do troch rokov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(2) Ak hodnota ekonomickej výhody, ktorá v dôsledku správneho deliktu vznikla alebo mala vzniknú, presahuje hornú hranicu pokuty, ktorú za správny delikt
mono uloi, správny orgán môe uloi pokutu aj nad
ustanovenú hornú hranicu pokuty.
(3) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do dvoch
rokov odo dòa, keï sa orgán tátnej správy pod¾a § 2
ods. 1 písm. f), g), i) alebo písm. k) o poruení povinnosti
dozvedel. Pokutu nemono uloi, ak od poruenia povinnosti uplynuli tri roky.
(4) Výnos pokuty uloenej orgánom tátnej správy
pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), i) alebo písm. k) je príjmom
tátneho rozpoètu; výnos pokuty uloenej orgánom
tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. g) je príjmom Environmentálneho fondu.57)
§ 19
Konanie
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,58) ak § 15 ods. 5, § 20
ods. 3 alebo osobitný predpis59) neustanovujú inak.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1) Biocídne výrobky, ktorým centrum udelilo rozhodnutie o ich uvedení na trh pod¾a doterajích predpisov a ktorým k 1. novembru 2013 neuplynula platnos
prísluných rozhodnutí, sa povaujú za biocídne výrobky sprístupnené na trhu60) pod¾a tohto zákona
a osobitného predpisu;61) tieto biocídne výrobky mono
sprístupni na trhu,
a) ak vetky úèinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku sú existujúcimi úèinnými látkami62) a boli alebo sú hodnotené pod¾a osobitného predpisu63) a tieto
sa ete pre daný typ výrobku neschválili,
b) podaním iadosti o autorizáciu biocídneho výrobku
pod¾a osobitného predpisu64) alebo iadosti o paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku pod¾a
osobitného predpisu,65) ak biocídny výrobok neobsahuje okrem existujúcich úèinných látok iné úèinné
látky, najneskôr ku dòu schválenia úèinnej látky
obsiahnutej v biocídnom výrobku pre daný typ výrobku; ak biocídny výrobok obsahuje viac ako jednu
57
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úèinnú látku, najneskôr ku dòu schválenia poslednej úèinnej látky obsiahnutej v biocídnom výrobku
pre daný typ výrobku; po splnení týchto podmienok
môu právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia pokraèova v sprístupòovaní biocídnych výrobkov na trh, najdlhie vak dva roky od dátumu
schválenia poslednej z úèinných látok tohto biocídneho výrobku,
c) v prípade neschválenia úèinnej látky pod¾a osobitného predpisu66) pre aspoò jednu z úèinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku pod¾a písmena a),
právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia
ukonèia sprístupòovanie biocídneho výrobku
na trhu do 365 dní od dátumu takého rozhodnutia,
d) ak nebude centru podaná iados pod¾a písmena b),
právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia
ukonèia sprístupòovanie biocídneho výrobku
na trhu do 180 dní odo dòa schválenia úèinnej látky;
právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia zabezpeèia znekodnenie existujúcich zásob biocídneho výrobku na vlastné náklady do 365 dní odo dòa
schválenia úèinnej látky a vetci tí, ktorí biocídny
výrobok nadobudli na vlastné potreby, môu s pouívaním existujúcich zásob pokraèova najdlhie
365 dní odo dòa schválenia úèinnej látky, alebo
e) ak povinnos dodra lehoty uvedené v písmene d)
a ukonèenie sprístupòovania biocídneho výrobku
na trhu platí pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikate¾ov aj vtedy, ak centrum alebo prísluný orgán iného èlenského tátu Európskej únie alebo prísluný orgán tátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a vajèiarska, zamietne iados o autorizáciu biocídneho výrobku predloenú pod¾a písmena b) alebo ak
tieto prísluné orgány nerozhodnú o udelení autorizácie biocídneho výrobku.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾,
ktorá chce od 1. novembra 2013 uvies na trh67) biocídny výrobok, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1
písm. a), poiada centrum o zapísanie biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu v Slovenskej republike a oznámi centru tieto
údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu a miesto podnikania, ak je
iadate¾om fyzická osoba oprávnená na podnikanie;
názov a sídlo alebo organizaènú jednotku, ak je iadate¾om právnická osoba,

) § 3 písm. a) zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
59
) Napríklad èl. 8 ods. 2, èl. 14 ods. 1, èl. 26 ods. 3 a 4, èl. 29 ods. 3 a 5, èl. 30, èl. 31 ods. 5 a 6, èl. 33 ods. 4, èl. 34 a 36, èl.40, èl. 44 a 46,
èl. 48 ods. 1, èl. 53 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
60
) Èl. 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
61
) Èl. 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
62
) Èl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
63
) Nariadenie Komisie (ES) è. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaroèného pracovného programu uvedeného v èlánku 16
ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11. 12. 2007) v platnom znení.
64
) Èl. 17 a 20 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
65
) Èl. 34 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
66
) Èl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1451/2007 v platnom znení.
67
) Èl. 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
58
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b) obchodný názov biocídneho výrobku,
c) chemický názov a identifikaèné èíslo Európskej únie
a èíslo CAS úèinných látok, ak sú tieto èísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách; ak
je biocídny výrobok urèený pre viac ako jeden typ
biocídneho výrobku, oznámi túto informáciu pre
kadú kombináciu úèinných látok a typ biocídneho
výrobku osobitne,
d) chemické názvy a identifikaèné èísla Európskej únie
a èíslo CAS ostatných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku, ak sú tieto èísla dostupné, a ich koncentrácie v metrických jednotkách,
e) èíslo typu biocídneho výrobku pod¾a osobitného
predpisu,68)
f) kategóriu uívate¾ov len na profesionálne pouitie
alebo len pre spotrebite¾a,
g) protokol o stanovení úèinnosti biocídneho výrobku,
h) text oznaèenia obalu,
i) návod na pouitie, ak nie je uvedený na obale,
j) kartu bezpeènostných údajov.
(3) Centrum po posúdení iadostí pod¾a odseku 2
vydá do 60 dní rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu v Slovenskej republike a po pridelení registraèného èísla zapíe biocídny výrobok do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike. Na sprístupòovanie biocídnych výrobkov na
trhu pod¾a predchádzajúcej vety sa vzahujú podmienky a lehoty pod¾a odseku 1 písm. b) a e). V registri biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej
republike, ktorý centrum zverejòuje na svojom webovom sídle, vyznaèí
a) obchodný názov biocídneho výrobku,
b) meno alebo názov drite¾a rozhodnutia,
c) registraèné èíslo biocídneho výrobku,
d) typ alebo typy biocídneho výrobku,
e) èísla CAS úèinných látok v biocídnom výrobku,
f) dátum zapísania biocídneho výrobku do registra
biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike.
(4) Centrum zapíe do registra biocídnych výrobkov
sprístupnených na trhu v Slovenskej republike biocídne výrobky pod¾a odseku 1; za dátum zapísania biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike sa povauje
dátum nadobudnutia úèinnosti tohto zákona. Registraèné èísla biocídnych výrobkov sprístupnených na
trhu pod¾a odseku 1 ostávajú nezmenené.
(5) Biocídne výrobky, ktoré sa môu sprístupòova
na trhu Slovenskej republiky pod¾a odseku 2, sa môu
uvies na trh najskôr v nasledujúci deò po zapísaní do
registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu
v Slovenskej republike a po zverejnení zápisu na svojom webovom sídle pod¾a odseku 3; toto opatrenie sa
nevzahuje na biocídne výrobky sprístupnené na trh
pod¾a odseku 1.
(6) Drite¾ rozhodnutia pod¾a odseku 1 alebo odseku 3, ktorý ukonèí sprístupòovanie biocídneho výrob68
69

) Príloha V k nariadeniu (EÚ) è. 528/2012.
) Napríklad èl. 90 ods. 2, èl. 91 nariadenia (EÚ) è. 528/2012.
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ku na trhu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) a
e) alebo na vlastnú iados, túto skutoènos spolu
s uvedením dôvodov písomne oznámi centru v lehote
najneskôr do piatich dní, odkedy mu povinnos ukonèi sprístupòovanie na trhu pod¾a odseku 1 písm. b) a
e) vznikla, alebo v lehote do piatich dní od dátumu, ktorým ukonèil sprístupòovanie biocídneho výrobku na
trhu Slovenskej republiky na vlastnú iados. Centrum
na základe tohto oznámenia vymae biocídny výrobok
z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu
Slovenskej republiky.
(7) Orgány tátnej správy pod¾a § 2 ods. 1 písm. f), g),
i) alebo písm. k), ktoré pri svojej èinnosti zistia, e právnická osoba alebo fyzická osoba podnikate¾ nesplnil
niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, oznámia
túto skutoènos centru. Centrum vymae biocídny výrobok na základe oznámenia z registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky.
(8) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1.
novembrom 2013 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov, ak nejde o konania pod¾a osobitného predpisu.69)
(9) Pôsobnos centra pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2013 prechádza na ministerstvo
hospodárstva.
(10) Ak sa v právnych predpisoch úèinných do 31. decembra 2013 pouíva pojem centrum vo vetkých
gramatických tvaroch, rozumie sa tým ministerstvo
hospodárstva v príslunom gramatickom tvare.
(11) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov, iných majetkovoprávnych vzahov
a iných právnych vzahov prechádzajú od 1. januára
2014 z centra na ministerstvo hospodárstva.
§ 21
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia
biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 434/2004 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 489/2008 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z. a zákona è. 339/2012 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 152/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie
k iadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k iadosti o registráciu biocídneho
výrobku s nízkym rizikom a podrobnú pecifikáciu
údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú pecifikáciu údajov predkladaných
pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom
na trh,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 383/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a pecifikácii zásad hodnotenia
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biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákon
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z, zákona
è. 517/2007 Z. z, zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
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è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z., zákona
è. 119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona
è. 363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona
è. 519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z., zákona
è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z., zákona
è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z. a zákona è. 213/2013 Z. z. sa mení
takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII Finanèná správa a obchodná èinnos poloke 153 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).
2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VIII Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 153a znie:
Poloka 153a
1. Schválenie úèinnej látky

2 000 eur

2. Obnovenie schválenia úèinnej látky

1 000 eur

3. Vnútrotátna autorizácia
biocídneho výrobku

750 eur

4. Autorizácia Únie

1 000 eur

5. Vnútrotátna autorizácia skupiny
biocídnych výrobkov

1 250 eur

6. Autorizácia Únie pre skupinu
biocídnych výrobkov

1 500 eur

7. Postupné vzájomné uznanie
biocídneho výrobku alebo paralelné
vzájomné uznanie biocídneho výrobku

500 eur

8. Postupné vzájomné uznanie skupiny
biocídnych výrobkov alebo paralelné
vzájomné uznanie skupiny
biocídnych výrobkov

750 eur

9. Obnovenie vnútrotátnej autorizácie
skupiny biocídnych výrobkov pod¾a
osobitného predpisu alebo obnovenie
autorizácie Únie pre skupinu
biocídnych výrobkov

500 eur
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10. Zmena a doplnenie autorizácie
na iados drite¾a autorizácie

1 000 eur

11. Zapísanie biocídneho výrobku
do registra biocídnych výrobkov
sprístupnených na trhu
v Slovenskej republike

300 eur

12. Zmena rozhodnutia Centra pre chemické
látky a prípravky o zapísaní biocídneho
výrobku do registra biocídnych výrobkov
sprístupnených na trhu
v Slovenskej republike

150 eur

13. Výmaz biocídneho výrobku z registra
biocídnych výrobkov sprístupnených
na trhu v Slovenskej republike
na vlastnú iados právnickej osoby
alebo fyzickej osoby podnikate¾a
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Poznámka pod èiarou k odkazu 50a znie:

50a) Èl. 46 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1272/2008 v platnom znení..

2. § 24 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uloených nápravných opatreniach a uloených
pokutách pod¾a osobitného predpisu50b) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) a f) zalú do 1. marca 2015
ministerstvu hospodárstva a ïalie súhrnné správy zalú kadých pä rokov od podania prvej správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 50b znie:

50b) Èl. 117 a 127 nariadenia (ES) è. 1907/2006 v platnom znení..

3. V § 26 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
100 eur.

4. V § 26 ods. 3 sa vypúajú písmená c), d) a f).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno c).

Èl. III
Zákon è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 205/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z. a zákona è. 180/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 9 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) vykonáva èinnos kontrolného orgánu pod¾a osobitných predpisov,10a)
Doterajie písmeno e) za oznaèuje ako písmeno f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona
è. 339/2012 Z. z.
Zákon è. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich pouívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)..

Èl. IV

5. V § 31 sa vypúa písmeno c).
6. V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:
b) nezabezpeèí, aby oznaèenie látok alebo zmesí bolo
pod¾a § 3 a 4,.
7. V § 46 ods. 1 písmeno c) znie:
c) názov látok, ktorých koncentrácia v zmesi vedie ku
klasifikácii zmesi do kategórií nebezpeènosti ve¾mi
toxická, toxická, ieravá, kodlivá, v triedach nebezpeènosti
1. karcinogén 1, 2 alebo 3,
2. mutagén 1, 2 alebo 3,
3. pokodzujúca reprodukciu 1, 2 alebo 3,
4. ve¾mi toxická, toxická alebo kodlivá neletálnym
úèinkom po jednorazovom vystavení,
5. toxická alebo kodlivá po opakovanej alebo predåenej expozícii látke,
6. senzibilizujúca,.
8. V § 47 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
9. V § 47 ods. 7 sa vypúa prvá veta.

Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona è. 339/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 24 odsek 7 znie:
(7) Súhrnné správy o výsledkoch vykonaných kontrol, uloených nápravných opatreniach a uloených
pokutách pod¾a osobitného predpisu50a) kontrolné orgány uvedené v § 23 písm. a) a f) zalú do 1. apríla 2017
ministerstvu hospodárstva a ïalie súhrnné správy zalú kadých pä rokov od podania prvej správy..

10. V § 48 ods. 2 sa slová § 46 nahrádzajú slovami
§ 45.
11. V § 49 piatom bode sa slová a výnosu è. 4/2009
nahrádzajú slovami a výnosu è. 5/2009.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013
okrem èl. I § 20 ods. 9 a 11, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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320
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. septembra 2011
boli v Londýne podpísané zmeny Dohody o zaloení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (zmena èlánku 1 dohody
a zmena èlánku 18 dohody) (oznámenie è. 115/2007 Z. z. a oznámenie è. 116/2007 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmenami dohody uznesením è. 67 z 26. júna 2012 a rozhodla
o tom, e dohoda je medzinárodná zmluva, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 6. júla 2012. Listina o prijatí bola uloená 28. augusta
2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Zmena èlánku 18 dohody nadobudla platnos 22. augusta 2012.
Zmena èlánku 1 dohody nadobudla platnos 12. septembra 2013.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 320/2013 Z. z.

ZMENA DOHODY O ZALOENÍ EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ,
KTORÁ UMONÍ BANKE VYKONÁVA OPERÁCIE V KRAJINÁCH
JUNÉHO A VÝCHODNÉHO STREDOZEMIA
(REZOLÚCIA È. 137)

RADA GUVERNÉROV,
sledujúc historické zmeny, ku ktorým dochádza v severnej Afrike a na Strednom Východe;
odvolajúc sa na rezolúciu è. 134 Moné geografické
rozírenie rozsahu pôsobenia banky prijatú 21. mája
2011, ktorou Rada guvernérov poiadala Radu riadite¾ov pripravi odporúèania pre Radu guvernérov týkajúcich sa, okrem iného, zmeny èlánku 1 Dohody
o zaloení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ïalej
len dohoda), ktorou sa ustanovuje prísluné regionálne rozírenie geografického rozsahu pôsobenia
EBOR a pre vhodný mechanizmus na udelenie tatútu
prijímajúcej krajiny èlenským krajinám v rámci tohto
rozíreného regiónu a zároveò zabezpeèi, e takéto
rozírenie nebude si vyadova ïalie kapitálové príspevky alebo ohrozí schválený rozsah a dosah operácií
banky v súèasných prijímajúcich krajinách;
odvolajúc sa na potvrdenie Rady riadite¾ov v Správe
o tvrtom preskúmaní kapitálových zdrojov na roky
2011  2015 (CRR4), Rada guvernérov rezolúciou
è. 128 schválila, e graduácia zostáva hlavným princípom pre banku;
posúdiac a súhlasiac so správou Rady riadite¾ov pre
Radu guvernérov o Geografickom rozírení rozsahu pôsobenia banky o juné a východné Stredozemie a jej odporúèaniami, okrem iného, e Rada guvernérov schváli
zmenu èlánku 1 dohody, ktorá umoní banke vykonáva operácie v krajinách juného a východného Stredozemia;
TÝMTO ROZHODLA, E:
1. Èlánok 1 dohody sa nahrádza takto:

Èlánok 1: ÚÈEL
V rámci prispievania k hospodárskemu pokroku a obnove je úèelom banky podpora prechodu k otvorenému,
trhovo zameranému hospodárstvu a podpora súkromnej a podnikate¾skej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa zaviazali dodriava zásady
demokracie viacerých strán, pluralizmu a trhového hospodárstva a ktoré tieto zásady uplatòujú. Cie¾ banky sa
môe za rovnakých podmienok dosahova aj v Mongolsku a v èlenských krajinách juného a východného
Stredozemia na základe rozhodnutia banky pri
schválení najmenej dvomi tretinami guvernérov,
ktorí predstavujú najmenej tri tvrtiny celkového
poètu hlasov èlenov. Preto akýko¾vek odkaz na krajiny strednej a východnej Európy, krajiny zo strednej
a východnej Európy, prijímajúcu krajinu (alebo krajiny) alebo na prijímajúcu èlenskú krajinu (alebo krajiny), uvedený v tejto dohode a jej prílohách, sa vzahuje
aj na Mongolsko a na kadú z týchto krajín juného
a východného Stredozemia.
2. Prijatie uvedenej zmeny èlenmi banky sa vyaduje
(a) vykonaním a uloením listiny v banke, ktorou prísluný èlen prijal uvedenú zmenu v súlade s jeho právnym poriadkom, a (b) predloením potvrdenia v takej
forme a obsahu, ktoré vyhovuje banke, e zmena bola
prijatá a listina o prijatí bola potvrdená a uloená v súlade s právnym poriadkom tohto èlena.
3. Uvedená zmena nadobudne platnos sedem dní po
dátume oficiálneho oznámenia EBOR po splnení poiadaviek na prijatie uvedenej zmeny v súlade s èlánkom 56
Dohody o zaloení banky.
Prijaté 30. septembra 2011
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ZMENA DOHODY O ZALOENÍ EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ,
KTORÁ UMONÍ VYUÍVANIE PECIÁLNYCH FONDOV V PRIJÍMAJÚCICH
KRAJINÁCH A V POTENCIÁLNYCH PRIJÍMAJÚCICH KRAJINÁCH
(REZOLÚCIA È. 138)

RADA GUVERNÉROV,
berúc do úvahy, e prijatím rezolúcie è. 137 Rada guvernérov schváli zmenu èlánku 1 Dohody o zaloení
Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ïalej len dohoda), ktorou bude banka oprávnená vykonáva svoje
ciele v krajinách juného a východného Stredozemia;
odvolajúc sa na rezolúciu è. 134 Moné geografické
rozírenie rozsahu pôsobenia banky prijatú 21. mája
2011, ktorou Rada guvernérov poiadala Radu riadite¾ov pripravi odporúèania pre Radu guvernérov týkajúcich sa, okrem iného, moných ïalích krokov, ktoré
umonia banke èo najskôr zaèa vykonáva operácie
v perspektívnych prijímajúcich krajinách rozíreného
regiónu;
posúdiac a súhlasiac so správou Rady riadite¾ov pre
Radu guvernérov o Geografickom rozírení rozsahu pôsobenia banky o juné a východné Stredozemie a jej odporúèaniami, okrem iného, e Rada guvernérov schváli
zmenu èlánku 18 dohody, ktorá umoní banke vyuívanie peciálnych fondov v prijímajúcich krajinách a v potenciálnych prijímajúcich krajinách;
TÝMTO ROZHODLA, E:
1. Èlánok 18 dohody sa nahrádza takto:
Èlánok 18: PECIÁLNE FONDY
1.

(i) Banka môe prija správu peciálnych fondov,
ktoré slúia úèelu banky a ktoré patria do pôsobnosti banky v jej prijímajúcich krajinách
a v potenciálnych prijímajúcich krajinách.
Plné náklady na správu akéhoko¾vek peciálneho
fondu sa úètujú na archu tohto peciálneho fondu.
(ii) Na úèely pododseku (i) môe Rada guvernérov
na iados èlena, ktorý nie je prijímajúcou
krajinou, rozhodnú, e tento èlen je spôsobilý ako potenciálna prijímajúca krajina na také
vymedzené èasové obdobie a za takých podmienok, ktoré sa povaujú za vhodné. Toto
rozhodnutie sa prijme na základe súhlasu najmenej dvoch tretín guvernérov, ktorí predstavujú najmenej tri tvrtiny celkového poètu
hlasov èlenov.

(iii) Rozhodnutie, na základe ktorého sa umoòuje èlenovi sta sa potenciálnou prijímajúcou
krajinou, sa môe vyda len vtedy, ak je tento èlen schopný splni poiadavky na to, aby
sa stal prijímajúcou krajinou. Tieto poiadavky sú stanovené v èlánku 1 tejto dohody
v platnom znení v èase tohto rozhodnutia
alebo v znení, ktoré bude platné po nadobudnutí platnosti zmeny a doplnenia, ktoré u
schválila Rada guvernérov v èase tohto rozhodnutia.
(iv) Ak sa potenciálna prijímajúca krajina na konci obdobia stanoveného v pododseku (ii) nestane prijímajúcou krajinou, banka okamite
ukonèí akéko¾vek osobitné èinnosti v danej
krajine okrem èinností, ktoré súvisia s riadnou realizáciou, zachovaním a ochranou aktív peciálneho fondu a s úhradou záväzkov,
ktoré vznikli v spojení s nimi.
2. peciálne fondy, ktoré banka prijala, sa môu
vyuíva v jej prijímajúcich krajinách a potenciálnych prijímajúcich krajinách akýmko¾vek spôsobom a za akýchko¾vek podmienok, ktoré sú zluèite¾né s úèelom a úlohami banky, s ostatnými
príslunými ustanoveniami tejto dohody a s dohodou alebo dohodami, ktoré sa vzahujú na tieto fondy.
3. Banka prijme takéto ustanovenia a pravidlá, ktoré
sa môu poadova na zriadenie, správu a vyuívanie kadého peciálneho fondu. Tieto ustanovenia
a pravidlá musia by zluèite¾né s ustanoveniami tejto dohody, okrem tých ustanovení, ktoré sa výslovne
vzahujú len na riadne èinnosti banky.
2. Prijatie uvedenej zmeny èlenmi banky sa vyaduje
(a) vykonaním a uloením listiny v banke, ktorou prísluný èlen prijal uvedenú zmenu v súlade s jeho právnym poriadkom, a (b) predloením potvrdenia v takej
forme a obsahu, ktoré vyhovuje banke, e zmena bola
prijatá a listina o prijatí bola potvrdená a uloená v súlade s právnym poriadkom tohto èlena.
3. Uvedená zmena nadobudne platnos sedem dní
po dátume oficiálneho oznámenia EBOR po splnení
poiadaviek na prijatie uvedenej zmeny v súlade s èlánkom 56 dohody.
Prijaté 30. septembra 2011
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K oznámeniu è. 320/2013 Z. z.

AMENDMENT OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN ORDER TO ENABLE THE BANK
TO OPERATE IN COUNTRIES OF THE SOUTHERN AND EASTERN MEDITERRANEAN
(RESOLUTION NO. 137)

THE BOARD OF GOVERNORS
Observing the historic changes occurring in North
Africa and the Middle East;
Recalling Resolution No. 134, Possible Geographic
Expansion of the Banks Region of Operations adopted
on 21 May 2011, by which the Board of Governors
asked
the
Board
of
Directors
to
make
recommendations to the Board of Governors with
respect to, inter alia, an amendment of Article 1 of the
Agreement Establishing the European Bank for
Reconstruction and Development (the Agreement)
providing for an appropriate regional extension to the
geographic scope of the EBRDs mandate and an
appropriate mechanism to grant recipient country
status to member countries within such extended
region, while ensuring that any such extension should
not require additional capital contributions or
compromise the agreed scope and impact of the Banks
operations in the existing recipient countries;
Recalling also the confirmation in the Board of
Directors Report on the Fourth Capital Resources
Review (CRR4) for the period 2011-2015, which was
endorsed by the Board of Governors in Resolution No.
128, that graduation remains a fundamental principle
for the Bank;
Having considered and being in agreement with the
report of the Board of Directors to the Board of
Governors on the Geographic expansion of the Banks
Region of Operations to the Southern and Eastern
Mediterranean and its recommendations, inter alia,
that the Board of Governors approve an amendment of
Article 1 of the Agreement in order to enable the Bank
to operate in countries of the Southern and Eastern
Mediterranean;
NOW THEREFORE HEREBY RESOLVES THAT:
1. Article 1 of the Agreement be amended to read as
follows:

ARTICLE 1: PURPOSE
In contributing to economic progress and
reconstruction, the purpose of the Bank shall be to
foster the transition towards open market-oriented
economies and to promote private and entrepreneurial
initiative in the Central and Eastern European
countries committed to and applying the principles of
multiparty democracy, pluralism and market
economics. Subject to the same conditions, the
purpose of the Bank may also be carried out in
Mongolia and in member countries of the Southern
and Eastern Mediterranean as determined by the
Bank upon the affirmative vote of not less than two
thirds of the Governors, representing not less than
three-fourths of the total voting power of the
members. Accordingly, any reference in this
Agreement and its annexes to Central and Eastern
European countries, countries from Central and
Eastern Europe, recipient country (or countries) or
recipient member country (or countries) shall refer to
Mongolia and each of such countries of the
Southern and Eastern Mediterranean as well.
2. Members of the Bank be asked whether they
accept the said amendment by (a) executing and
depositing with the Bank an instrument stating that
such member has accepted the said amendment in
accordance with its law and (b) furnishing evidence, in
form and substance satisfactory to the Bank, that the
amendment has been accepted and the instrument of
acceptance executed and deposited in accordance with
the law of that member.
3. The said amendment enter into force seven days
after the date on which the Bank has formally
confirmed to its members that the requirements for
accepting the said amendment, as provided for in
Article 56 of the Agreement Establishing the Bank,
have been met.
Adopted 30 September 2011
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AMENDMENT OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN ORDER TO ALLOW THE USE OF
SPECIAL FUNDS IN RECIPIENT COUNTRIES AND POTENTIAL RECIPIENT COUNTRIES
(RESOLUTION NO. 138)

THE BOARD OF GOVERNORS
Considering that, in adopting Resolution No. 137,
the Board of Governors would approve an amendment
of Article 1 of the Agreement Establishing the
European Bank for Reconstruction and Development
(the Agreement) pursuant to which the Bank would be
authorised to carry out its purpose in the countries of
the Southern and Eastern Mediterranean;
Recalling Resolution No. 134, Possible Geographic
Expansion of the Banks Region of Operations adopted
on 21 May 2011, by which the Board of Governors
asked
the
Board
of
Directors
to
make
recommendations to the Board of Governors with
respect to, inter alia, possible further steps to allow the
Banks operations to start as early as possible in
prospective recipient countries of the extended region;
Having considered and being in agreement with the
report of the Board of Directors to the Board of Governors
on the Geographic expansion of the Banks Region of
Operations to the Southern and Eastern Mediterranean
and its recommendations, inter alia, that the Board of
Governors approve an amendment of Article 18 of the
Agreement in order to enable the Bank to use Special
Funds for special operations in potential recipient countries;
NOW THEREFORE HEREBY RESOLVES THAT:
1. Article 18 of the Agreement be amended to read as
follows:
ARTICLE 18: SPECIAL FUNDS
1.

(i) The Bank may accept the administration of
Special Funds which are designed to serve the
purpose and come within the functions of the
Bank in its recipient countries and
potential recipient countries. The full cost
of administering any such Special Fund shall
be charged to that Special Fund.
(ii) For the purposes of subparagraph (i), the
Board of Governors may, at the request of a
member which is not a recipient country,
decide that such member qualifies as a
potential recipient country for such limited
period and under such terms as may seem
advisable. Such decision shall be taken by the
affirmative vote of not less than two-thirds of
the Governors, representing not less than
three-fourths of the total voting power of the
members.

(iii) The decision to allow a member to qualify as
a potential recipient country can only be
made if such member is able to meet the
requirements for becoming a recipient
country. Such requirements are those set
out in Article 1 of this Agreement, as it
reads at the time of such decision or as it
will read upon the entry into force of an
amendment that has already been approved
by the Board of Governors at the time of
such decision.
(iv) If a potential recipient country has not become
a recipient country at the end of the period
referred to in subparagraph (ii), the Bank shall
forthwith cease any special operations in that
country, except those incident to the orderly
realization, conservation and preservation of
the assets of the Special Fund and settlement
of obligations that have arisen in connection
therewith.
2. Special Funds accepted by the Bank may be used in
its recipient countries and potential recipient
countries in any manner and on any terms and
conditions consistent with the purpose and
functions of the Bank, with the other applicable
provisions of this Agreement, and with the
agreement or agreements relating to such Funds.
3. The Bank shall adopt such rules and regulations as
may
be
required
for
the
establishment,
administration and use of each Special Fund. Such
rules and regulations shall be consistent with the
provisions of this Agreement, except for those
provisions expressly applicable only to ordinary
operations of the Bank.
2. Members of the Bank be asked whether they
accept the said amendment by (a) executing and
depositing with the Bank an instrument stating that
such member has accepted the said amendment in
accordance with its law and (b) furnishing evidence, in
form and substance satisfactory to the Bank, that the
amendment has been accepted and the instrument of
acceptance executed and deposited in accordance with
the law of that member.
3. The said amendment enter into force seven days
after the date on which the Bank has formally
confirmed to its members that the requirements for
accepting the said amendment, as provided for in
Article 56 of the Agreement, have been met.
Adopted 30 September 2011
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