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ZÁKON
z 11. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného
príspevku niektorým poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianoèného
príspevku niektorým poberate¾om dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 463/2008 Z. z., zákona è. 242/2011
Z. z. a zákona è. 338/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúajú slová Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky,.
2. V § 1 ods. 4 a 5 celom texte sa slová 1 a 3 nahrádzajú slovami 1 a 2.
3. V § 1 ods. 8 písm. a) sa suma 75 eur nahrádza
sumou 87,26 eura.
4. V § 1 odsek 10 znie:
(10) Na úèely poskytovania vianoèného príspevku
poberate¾ovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5
sa prihliada aj na
a) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,
b) dôchodok vyplácaný pod¾a osobitného predpisu,2)
ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c) dôchodok vyplácaný pod¾a osobitného predpisu.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

5. § 1 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Na prepoèet dôchodku pod¾a odseku 10 písm. a),
ktorý sa poberate¾ovi dôchodku vypláca v cudzej mene,
sa pouije referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska,6) ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianoèný príspevok.
Dôchodok prepoèítaný pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾uje
na najblií eurocent nadol.
(12) Mesaènú sumu naposledy vyplateného dôchodku pod¾a odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianoèný príspevok,
poberate¾ dôchodku pod¾a
a) odseku 1 povinný oznámi Sociálnej poisovni spôsobom òou urèeným,
b) odsekov 2 a 3 povinný oznámi úradu spôsobom ním
urèeným..

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Èl. 219 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v.
EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326,
26. 10. 2012).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov..

6. Za § 2 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3
Prechodné ustanovenie úèinné k 1. októbru 2014
Suma vianoèného príspevku poskytnutého za rok
2014 sa poberate¾ovi dôchodku pod¾a § 1 ods. 1 a 2,
ktorého úhrn súm dôchodkov pod¾a § 1 ods. 1, 2 a 10
nepresiahne dvojnásobok sumy ivotného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu pod¾a osobitného predpisu,4) jednorázovo zvýi o 12,74 eura..
7. V prílohe sa èíslo 75 nahrádza èíslom 87,26
a èíslo 0,10 sa nahrádza èíslom 0,18.
Èl. II
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
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è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z. a zákona è. 204/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

3. V § 233 ods. 11 sa slová v sociálnom poistení
a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom nahrádzajú slovami na úèely výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového
sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom a na
úèely poskytovania vianoèného príspevku.

1. V § 1 ods. 3 sa vypúajú slová elezniènej polície,.

Èl. III

2. V § 233 ods. 10 sa vypúajú slová Ministerstvo
dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky,, slová eleznièná polícia, Colné riadite¾stvo sa
nahrádzajú slovami Finanèné riadite¾stvo Slovenskej
republiky a na konci sa pripájajú tieto slová: a na úèely poskytovania vianoèného príspevku.

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia okrem èl. I prvého bodu a tretieho bodu, iesteho bodu
a siedmeho bodu a èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. októbra 2014.

Andrej Kiska v. r.
v z. Jana Laáková v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 554/2006 Z. z.
o povinnom pouívaní bezpeènostných pásov a detských zadriavacích
zariadení vo vozidlách urèitých kategórií

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 554/2006
Z. z. o povinnom pouívaní bezpeènostných pásov
a detských zadriavacích zariadení vo vozidlách urèitých kategórií sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúajú odkazy 1 a 2 vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 1 a 2 a vypúajú sa slová ktorých sedadlá sú vybavené bezpeènostným pásom4) a.
2. V § 1 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
3. V § 3 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúajú slová
uvedené v odseku 1.
4. V § 3 sa vypúa odsek 3.
5. § 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Pouívanie bezpeènostných systémov
vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1) Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle pouíva bezpeènostný systém, ktorý je k dispozícii. Diea s telesnou výkou menou ako 150 cm pri
preprave vo vozidle vybavenom bezpeènostným systémom musí by upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadriavacím zariadením pod¾a § 3
ods. 2, ktoré je vhodné pre telesnú kontitúciu dieaa,
v súlade s
a) hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1
pre detské zadriavacie zariadenia schválené pod¾a
odseku 4 písm. a) alebo b),
b) výkou a maximálnou hmotnosou dieaa, pre ktoré je detské zadriavacie zariadenie urèené pod¾a pokynov výrobcu, v prípade detských zadriavacích zariadení schválených pod¾a odseku 4 písm. c).
(2) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpeènostným systémom, sa nesmú prepravova
a) deti do veku troch rokov,
b) na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac
s telesnou výkou menou ako 150 cm.

(3) Detské zadriavacie zariadenie nesmie by obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené èelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z èinnosti alebo nebol
automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otoèenie v opaènom smere, ako je smer jazdy.
(4) Detské zadriavacie zariadenie musí by schválené pod¾a
a) predpisu EHK è. 44 série zmien 03 a vyej4) alebo
b) osobitného predpisu5) alebo
c) predpisu EHK OSN è. 129.4)
(5) Detské zadriavacie zariadenie sa musí namontova v súlade s montánymi informáciami uvedenými
v príruèke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré
je výrobca tohto zariadenia povinný vypracova a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel mono detské zadriavacie zariadenie bezpeène
pouíva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja
a súèastí motorových vozidiel.
5
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 201/2006 Z. z.
o technických poiadavkách na bezpeènostné pásy a zadriavacie systémy motorových vozidiel v znení neskorích predpisov..

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 8 ods. 1 písm. e) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

7. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 8 ods. 1 písm. c) zákona è. 8/2009 Z. z..

8. V § 5 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý
znie:
(1) Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je
povinná pri sedení vo vozidle pouíva bezpeènostný
systém, ktorý je k dispozícii. Ak sa pouívajú detské
zadriavacie zariadenia, musia by schválené pod¾a § 4
ods. 4..
Doterajie odseky 1 a 2 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
9. V § 5 ods. 3 prvej vete sa slová bezpeènostných
systémov nahrádzajú slovami bezpeènostných pásov a v poslednej vete sa za slovo sedenie vkladajú
slová vybavené bezpeènostným pásom.
10. § 9 znie:
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§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 3..
11. Názov prílohy è. 3 znie:
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
12. V prílohe è. 3 sa doterají text oznaèuje ako prvý
bod a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
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2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady
91/671/EHS týkajúca sa povinného pouívania bezpeènostných pásov a detských zadriavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 59, 28. 2. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 20. septembra 2014.

Robert Fico v. r.
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242
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 305/2006 Z. z.
o opatreniach proti emisiám plynných a pevných zneèisujúcich látok motorov na pohon
po¾nohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 305/2006
Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných
zneèisujúcich látok motorov na pohon po¾nohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 161/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 82/2011 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 268/2012
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 264/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 7 znie:

(7) Uznanie iných typových schválení pre typ alebo
skupinu motorov a prísluné oznaèenia typového
schválenia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami prílohy III smernice..
2. Príloha è. 3 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Komisie 2014/43/EÚ z 18. marca 2014,
ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatreniach proti emisiám plynných a pevných zneèisujúcich látok motorov na pohon po¾nohospodárskych
alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 82, 20. 3.
2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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243
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 335/2006 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES po¾nohospodárskych traktorov a lesných
traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov, systémov, komponentov
a samostatných technických jednotiek v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 335/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom
schválení ES po¾nohospodárskych traktorov a lesných
traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 180/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 110/2011 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 288/2011 Z. z. a nariade-

nia vlády Slovenskej republiky è. 274/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
Príloha è. 5 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Komisie 2014/44/EÚ z 18. marca 2014,
ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom
schválení po¾nohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ahaných vymenite¾ných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (Ú. v.
EÚ L 82, 20. 3. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2015.

Robert Fico v. r.
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VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. septembra 2014
o rozírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa (stavebníctvo)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 11 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Záväznos Kolektívnej zmluvy vyieho stupòa na roky
2012  2015 z 29. februára 20121) uzatvorenej medzi
Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných
podnikate¾ov Slovenska v znení dodatku è. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na
roky 2012  2015 uzatvorenej 29. februára 2012 medzi
Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikate¾ov Slovenska2) a dodatku è. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na

roky 2012  2015 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikate¾ov
Slovenska3) sa roziruje na zamestnávate¾ov v èasti
odvetvia, ktorých kód hlavnej èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností4) oznaèenej na
úrovni skupiny je 23.6  výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, a na zamestnávate¾ov v odvetví, ktorých
kód hlavnej èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností oznaèenej na úrovni divízie je 41  výstavba budov, 42  ininierske stavby a 43  pecializované stavebné práce.
§2
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

Ján Richter v. r.

1

) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 142/2012 Z. z. o uloení kolektívnych zmlúv vyieho
stupòa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa.
2
) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 54/2013 Z. z. o uloení kolektívnych zmlúv vyieho
stupòa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa.
3
) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 76/2014 Z. z. o uloení kolektívnych zmlúv vyieho
stupòa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa.
4
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
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245
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. septembra 2014
o rozírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa (elektrotechnický priemysel)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 11 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Záväznos Kolektívnej zmluvy vyieho stupòa na
roky 2014  2015 z 27. marca 2014 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického

priemyslu SR1) sa roziruje na zamestnávate¾ov v èasti
odvetvia, ktorých kód hlavnej èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností2) na úrovni skupiny je 25.7  výroba noiarskych výrobkov, náradia
a eleziarskeho tovaru; 27.4  výroba elektrických svietidiel a 27.9  výroba ostatných elektrických zariadení.
§2
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

Ján Richter v. r.

1

) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 88/2014 Z. z. o uloení kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa.
2
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
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246
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, pod¾a § 77 ods. 7 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 2. septembra 2014 è. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, poboèkami zahranièných bánk,
obchodníkmi s cennými papiermi alebo poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na tatistické úèely.
Opatrením sa ustanovuje rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania
výkazov bankami, poboèkami zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 è. 17/2011 o predkladaní
výkazov bankami, poboèkami zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na tatistické úèely (oznámenie è. 24/2012 Z. z.) v znení opatrenia z 26. novembra
2013 è. 9/2013 (oznámenie è. 413/2013 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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247
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 191 ods. 1 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a pod¾a
§ 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 2. septembra 2014 è.18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoloènosou za podielový
fond alebo podfond na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov
správcovskou spoloènosou za podielový fond alebo podfond Národnej banke Slovenska na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 è. 18/2011 o predkladaní
výkazu správcovskými spoloènosami za podielové fondy na tatistické úèely (oznámenie è. 23/2012 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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248
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov
opatrenie z 2. septembra 2014 è. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoloènosou, spoloènosou
splátkového financovania alebo lízingovou spoloènosou na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, èlenenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazu
faktoringovou spoloènosou, spoloènosou splátkového financovania a lízingovou spoloènosou Národnej banke Slovenska na tatistické úèely.
Týmto opatrením sa zruuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 è. 22/2008 o predkladaní
výkazov faktoringovými spoloènosami, spoloènosami splátkového financovania a lízingovými spoloènosami na
tatistické úèely (oznámenie è. 457/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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249
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014
o vydaní zlatých zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur
na pripomenutie ve¾komoravského knieaa Rastislava

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002
Z. z. oznamuje, e na pripomenutie ve¾komoravského
knieaa Rastislava vydáva do obehu zlaté zberate¾ské euromince v nominálnej hodnote 100 eur (ïalej
len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov
medi; jej hmotnos je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe
euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti
je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený pôdorys ve¾komoravského kostola na Devíne vyplnený

slovanským písmom hlaholikou. Po obvode mincového po¾a sú dobové ornamentálne prvky s perlovcom. V ¾avej spodnej èasti mincového po¾a je tátny
znak Slovenskej republiky. Nad ním je v dvoch riadkoch oznaèenie nominálnej hodnoty 100 EURO.
V spodnej èasti mincového po¾a je v opise z¾ava doprava názov tátu SLOVENSKO a letopoèet 2014.
tylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberate¾skej euromince Mgr. art.
Romana Lugára RL a znaèka Mincovne Kremnica,
tátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená
medzi dvoma razidlami, sú umiestnené v pravej èasti mincového po¾a ved¾a pôdorysu kostola.
b) Na rube zberate¾skej euromince je vyobrazený fiktívny
portrét Rastislava, ktorý je kompoziène doplnený
kríom z obdobia Ve¾kej Moravy z archeologického náleziska v Mikulèiciach. Po obvode mincového po¾a je
perlovec, medzi ktorým je v opise z¾ava doprava nápis
VE¼KOMORAVSKÉ KNIEA RASTISLAV. Pri spodnom okraji zberate¾skej euromince sú letopoèty 846 
870 oznaèujúce obdobie, v ktorom Rastislav vládol.
c) Hrana zberate¾skej euromince je vrúbkovaná.



tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: november 2014

Jozef Makúch v. r.
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