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35
ZÁKON
z 3. februára 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných
úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch
a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 394/2011 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 106/2014 Z. z. a zákona è. 373/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová spojených s poskytovaním
spotrebite¾ského úveru vkladá èiarka a slová podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebite¾ských úverov, podmienky na výkon èinnosti verite¾a.
2. V § 1 ods. 3 písmeno m) znie:
m) úver pod¾a osobitných predpisov,3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 6 ods. 2 písm. b) 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 zákona
è. 209/2007 Z. z.
§ 77 ods. 5 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 130/2011 Z. z..

3. V § 1 ods. 5 sa slová § 20, § 21 a § 23 nahrádzajú
slovami § 20, § 20a a 20e, § 21 a 23.
4. V § 2 písm. c) sa vypúajú slová fyzická osoba
alebo.

jedného elektronického registra údajov o spotrebite¾ských úveroch (ïalej len register).
(4) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky17a) sú povinní
s vynaloením odbornej starostlivosti na úèely posudzovania schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver získava a úèelne vyuíva údaje o spotrebite¾ských úveroch tak, aby boli splnené podmienky pod¾a
odsekov 15 a 16.
(5) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahranièná banka, poboèka zahraniènej banky17a) alebo ich
záujmové zdruenie musia na úèely pod¾a odsekov 3 a 4
zriadi aspoò jeden register; tým nie je dotknuté právo
iných právnických osôb alebo fyzických osôb zriadi register. Register vedie prevádzkovate¾. Prevádzkovate¾om registra nemôe by verite¾ pod¾a § 20 ods. 1
písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky.17a) Prevádzkovate¾ v registri spracúva
osobné údaje spotrebite¾a pod¾a odseku 8, s ktorým verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky17a) uzatvorili zmluvu
o spotrebite¾skom úvere.
(6) Prevádzkovate¾ registra je povinný poskytnú verite¾ovi pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraniènej
banke a poboèke zahraniènej banky údaje z registra
v rozsahu pod¾a odseku 8 písm. b) a p) na splnenie
úèelu pod¾a odseku 4 aj bez súhlasu spotrebite¾a, za
podmienok urèených týmto prevádzkovate¾om. Prevádzkovate¾ registra je oprávnený na základe splnomocnenia od verite¾a získa údaje pod¾a prvej vety aj
z iných registrov.

15a) § 29 ods. 5 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Opatrenie Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky
z 8. decembra 2011 è. O-26/2011 o èíslovacom pláne (oznámenie è. 466/2011 Z. z.)..

(7) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky17a) sú povinní aj bez súhlasu spotrebite¾a poskytnú do registra
údaje v rozsahu pod¾a odseku 8 o kadom spotrebite¾ovi, s ktorým uzatvoril zmluvu o spotrebite¾skom úvere,
na splnenie úèelu pod¾a odseku 4 do jedného mesiaca
od uzatvorenia zmluvy o spotrebite¾skom úvere, za
podmienok urèených prevádzkovate¾om registra. Za
správnos, úplnos a aktuálnos údajov poskytnutých
do registra zodpovedá verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a),
banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky,17a) ktorí poskytnú údaje do registra.

6. § 7 sa dopåòa odsekmi 3 a 17, ktoré znejú:
(3) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky17a) sú povinní na úèely poskytovania spotrebite¾ských úverov poskytova údaje o spotrebite¾ských úveroch aspoò do

(8) Prevádzkovate¾ registra je povinný umoni kadému verite¾ovi pod¾a § 20 ods. 1 písm. a), banke, zahraniènej banke a poboèke zahraniènej banky17a) plnenie
ich povinností pod¾a tohto zákona za rovnakých podmienok. Register obsahuje tieto údaje:

5. § 5 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Pre ponúkanie, dojednávanie alebo sprostredkovanie zmluvy o spotrebite¾skom úvere prostredníctvom
hlasovej telefónnej komunikácie, textovej správy alebo
multimediálnej správy sa nesmie poui sluba so zvýenou tarifou.15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:
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a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikaèné èíslo verite¾a, ak je pridelené,
b) meno a priezvisko spotrebite¾a, dátum narodenia,
rodné èíslo, adresu trvalého pobytu,
c) dátum poskytnutia spotrebite¾ského úveru,
d) výku poskytnutého spotrebite¾ského úveru,
e) výku splátky a periodicitu platenia splátok spotrebite¾om na základe zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
f) menu, v ktorej je poskytnutý spotrebite¾ský úver,
g) dlnú èiastku po splatnosti a poèet dlných splátok,
h) dátum vzniku omekania spotrebite¾a,
i) dátum zániku omekania spotrebite¾a,
j) doba omekania, poèet dní a mesiacov omekania
spotrebite¾a,
k) poèet a sumu zostávajúcich splátok,
l) dátum splatnosti spotrebite¾ského úveru,
m) dátum postúpenia práv zo zmluvy o spotrebite¾skom
úvere a identifikaèné údaje o subjekte, na ktoré boli
práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebite¾skom úvere postúpené,
n) údaj o zabezpeèení poh¾adávky zo zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
o) dátum zániku záväzkov spotrebite¾a zo zmluvy
o spotrebite¾skom úvere a
p) ïalie údaje, ak sú potrebné na posúdenie schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver.
(9) Prevádzkovate¾ registra je povinný oznámi Národnej banke Slovenska zriadenie registra, dátum vzniku a zaèatia vykonávania èinnosti registra, názov registra a sídlo prevádzkovate¾a registra, zoznam údajov
v registri, zoznam zriaïovate¾ov registra a zoznam verite¾ov, ktorí poskytujú údaje do registra a kadú zmenu
týchto údajov. Za správnos informácií pod¾a prvej vety
zodpovedá zriaïovate¾ registra. Zoznam registrov zverejòuje a aktualizuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle.
(10) Údaje z registra je prevádzkovate¾ registra povinný bezodplatne na úèely doh¾adu a na tatistické
úèely poskytova orgánu doh¾adu pod¾a § 23.
(11) Údaje z registra poskytne prevádzkovate¾ registra bez súhlasu spotrebite¾a na písomné vyiadanie
a) súdu vrátane notára ako súdneho komisára na úèely
obèianskeho súdneho konania, ktorého úèastníkom
konania je spotrebite¾ alebo ktorého predmetom konania je majetok spotrebite¾a,
b) orgánu èinného v trestnom konaní alebo súdu na
úèely trestného konania a orgánu verejnej moci na
úèely priestupkového konania,17b)
c) orgánu tátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva17c) a správcu dane, ktorým je obec,17d) na
úèely správy daní17e) alebo colného orgánu vo veciach colného konania, vo veci týkajúcej sa spotrebite¾a vrátane vymáhania colného dlhu v colnom exekuènom konaní,
d) správy finanènej kontroly pri výkone finanènej kontroly pod¾a osobitného predpisu17f) u spotrebite¾a,
e) súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie
pod¾a osobitného predpisu,17g)
f) orgánu verejnej správy na úèely výkonu rozhodnutia,17h) ktorým bola uloená spotrebite¾ovi povinnos
uhradi peòané plnenie,
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g) Policajného zboru na úèely odha¾ovania trestných
èinov, zisovanie ich páchate¾ov a pátrania po
nich17i) a na úèely plnenia úloh o preukazovaní pôvodu majetku pod¾a osobitného predpisu,17j)
h) ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto
zákonom alebo osobitným predpisom,17k)
i) správcu alebo predbeného správcu v konkurznom
konaní, retrukturalizaènom konaní, vyrovnacom
konaní alebo v konaní o oddlení alebo dozorného
správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide
o záleitosti týkajúce sa spotrebite¾a, na majetok
ktorého sa vedie konkurzné konanie, retrukturalizaèné konanie, vyrovnacie konanie, konanie
o oddlení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná
správa pod¾a osobitného predpisu,17l)
j) prísluného tátneho orgánu na úèely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,17m)
k) Národného bezpeènostného úradu, Slovenskej informaènej sluby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na úèely vykonávania bezpeènostných previerok v ich pôsobnosti pod¾a osobitného
predpisu,17n)
l) Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na úèely kontroly pod¾a osobitného predpisu,17o)
u spotrebite¾a,
m) Justiènej pokladnice na úèely vymáhania súdnej poh¾adávky pod¾a osobitného predpisu17p) od spotrebite¾a,
n) Slovenskej informaènej sluby na úèely boja proti organizovanej trestnej èinnosti a terorizmu pod¾a osobitného predpisu,17q)
o) Vojenského spravodajstva na úèely získavania, sústreïovania a vyhodnocovania informácií dôleitých
na zabezpeèenie obrany Slovenskej republiky o aktivitách cudzích spravodajských sluieb, terorizme
a o skutoènostiach spôsobilých váne ohrozi alebo
pokodi vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu,17r)
p) Kriminálneho úradu finanènej správy na úèely plnenia úloh pri odha¾ovaní trestných èinov, zisovaní
ich páchate¾ov a pátraní po nich.17s)
(12) Údaje o spotrebite¾ovi a jeho spotrebite¾ských
úveroch, ktoré verite¾ poskytol do registra, sa uchovávajú v registri pä rokov od zániku záväzkov spotrebite¾a zo spotrebite¾ských zmlúv voèi verite¾ovi. Verite¾ je
povinný preukázate¾ne uvies v registri dátum zániku
záväzkov spotrebite¾a zo zmluvy o spotrebite¾skom
úvere.
(13) Spotrebite¾ si uplatní práva súvisiace s jeho
osobnými údajmi u prevádzkovate¾a registra za podmienok ustanovených osobitným predpisom.17t) Spotrebite¾ má právo bezodplatne raz roène poiada prevádzkovate¾a registra o poskytnutie
a) menovitého zoznamu osôb, ktorým boli z registra
poskytnuté údaje o òom,
b) zoznamu údajov, ktoré sú vedené v príslunom registri o òom, a o jemu poskytnutých spotrebite¾ských úveroch.
(14) Ak spotrebite¾ namieta správnos údajov v registri
alebo správnos zápisu údajov v registri, môe poda
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sanos proti zápisu verite¾ovi. Ak verite¾ sanosti do
30 dní od jej doruèenia nevyhovie a nezabezpeèí v registri
opravu alebo výmaz údajov v súlade s tým, èoho sa domáha spotrebite¾, má spotrebite¾ proti verite¾ovi právo domáha sa výmazu alebo opravy údajov v registri na súde;
výmaz údajov z registra alebo ich opravu na základe rozhodnutia súdu zabezpeèí verite¾ alebo prevádzkovate¾ registra. Verite¾ zodpovedá za kodu, ktorá spotrebite¾ovi
vznikla v dôsledku zápisu nesprávnych údajov do registra, a prevádzkovate¾ registra zodpovedá za kodu, ktorá
vznikla v dôsledku nesprávneho zápisu do registra.
(15) Verite¾ je povinný postupova pri poskytovaní
spotrebite¾ského úveru na základe zmluvy o spotrebite¾skom úvere obozretne a ponúka a poskytova spotrebite¾ské úvery
a) spôsobom, ktorý nepokodzuje spotrebite¾ov, a
b) s odbornou starostlivosou; vynaloenie odbornej starostlivosti je verite¾ povinný hodnoverne preukáza.
(16) Vynaloením odbornej starostlivosti sa rozumie
najmä to, e verite¾
a) poskytne spotrebite¾ovi informácie pred uzatvorením zmluvy o spotrebite¾skom úvere pod¾a § 4 a 5,
b) posúdi schopnos spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver s oh¾adom na získané informácie o spotrebite¾ovi; ak je verite¾om verite¾ pod¾a § 20 ods. 1
písm. a), banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej banky,17a) posúdi schopnos spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver najmä s oh¾adom na
údaje získané z jedného alebo viacerých registrov,
do ktorých poskytujú údaje veritelia, ktorých poèet
sa rovná aspoò dvojtretinovej väèine verite¾ov zverejnených v zozname verite¾ov pod¾a § 8a v èase posudzovania schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver.
(17) Verite¾ je povinný v záujme odbornej starostlivosti pri poskytovaní spotrebite¾ských úverov vytvori
a udriava systém posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver a postupova v súlade
s týmto systémom a vytvori a udriava systém poskytovania spotrebite¾ských úverov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 17a a 17t znejú:

17a) § 2 ods. 1, 7 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
17b
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
Trestný poriadok v znení neskorích predpisov.
17c
) Zákon è. 479/2009 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva v znení neskorích predpisov.
17d
) § 4 ods. 1 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17e
) § 2 písm. a) zákona è. 563/2009 Z. z.
17f
) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
17g
) § 36 a 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
17h
) § 71 a 80 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
17i
) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorích predpisov.
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17j

) § 4 ods. 5 písm. c) zákona è. 101/2010 Z. z. o preukazovaní
pôvodu majetku.
17k
) Napríklad zákon è. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení zákona è. 394/2011 Z. z.
17l
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
17m
) Zákon è. 7/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí
è. 462/1991 Zb.).
Dohovor o boji s podplácaním zahranièných verejných èinite¾ov v medzinárodných obchodných transakciách (oznámenie è. 318/1999 Z. z.).
Dohovor o praní pinavých peòazí, vyh¾adávaní, zhabaní
a konfikácii ziskov z trestnej èinnosti (oznámenie è. 109/2002
Z. z.).
Trestnoprávny dohovor o korupcii (oznámenie è. 375/2002
Z. z.).
Medzinárodný dohovor o potláèaní financovania terorizmu
(oznámenie è. 593/2002 Z. z.).
17n
) § 15 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17o
) § 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov.
17p
) § 6 a 13 zákona è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov.
17q
) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube
v znení neskorích predpisov.
17r
) § 2 ods. 1 písm. b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
17s
) Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 3 písm. h), i) a l) zákona è. 333/2011 Z. z. v znení zákona è. 441/2012 Z. z.
17t
) § 28 a 30 zákona è. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2014 Z. z..

7. V § 8 ods. 1 sa slovo spracúva nahrádza slovami
spracováva v registri alebo.
8. V § 8 ods. 2 sa za slová výsledku nahliadnutia
vkladajú slová do registra alebo.
9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Zoznam verite¾ov a zoznam iných verite¾ov
(1) Národná banka Slovenska na svojom webovom
sídle zverejòuje zoznam verite¾ov, ktorý obsahuje tieto
údaje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide
o verite¾a, ktorý je právnickou osobou, alebo meno,
priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo
verite¾a, ak ho má pridelené, ak ide o verite¾a, ktorý
je fyzickou osobou,
b) dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie spotrebite¾ských úverov (ïalej
len povolenie),
c) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí povolenia a dátum zániku povolenia,
d) dátum zmeny zápisu verite¾a v zozname verite¾ov
s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého sa zmena
zápisu v zozname verite¾ov týka, a oznaèenie zmeny
údaja a
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e) rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu.17u)
(2) Národná banka Slovenska na svojom webovom
sídle zverejòuje zoznam iných verite¾ov, ktorý obsahuje
tieto údaje:
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikaèné èíslo,
b) dátum právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie úverov alebo pôièiek, ktoré nie
sú spotrebite¾ským úverom a ktoré sú poskytované
iným verite¾om spotrebite¾ovi (ïalej len povolenie
pre iného verite¾a),
c) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí povolenia pre iného verite¾a a dátum zániku povolenia pre iného verite¾a,
d) dátum zmeny zápisu iného verite¾a v zozname iných
verite¾ov s vyznaèením evidovaného údaja, ktorého
sa zmena zápisu v zozname iných verite¾ov týka,
a oznaèenie zmeny údaja a
e) rozhodnutie pod¾a osobitného predpisu.17u).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17u znie:

17u) § 37 ods. 1 písm. d) zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad
finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

10. V § 9 ods. 2 písm. c) sa slovo predávajúceho nahrádza slovom verite¾a.
11. V § 9 ods. 2 písm. d) sa za slovo priezvisko vkladá èiarka a slová dátum narodenia, rodné èíslo.
12. V § 9 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j) odplatu pod¾a osobitných predpisov,18aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18aa znie:

18aa) § 53 ods. 6 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích
predpisov.
§ 1 a 1a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 87/1995
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov..

Doterajie písmená j) a y) sa oznaèujú ako písmená k) a z).
13. V § 9 ods. 2 písm. y) sa slová kontrolného orgánu
pod¾a § 23 nahrádzajú slovami orgánu doh¾adu pod¾a
§ 23.
14. V § 9 sa odsek 2 dopåòa písmenom aa), ktoré znie:
aa) názov zmluvy, ktorý obsahuje slová spotrebite¾ský
úver v príslunom gramatickom tvare..
15. V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová i) a w) nahrádzajú
slovami i), j), x) a aa).
16. V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová § 9 ods. 2 písm. a)
a k), r) a y) nahrádzajú slovami  § 9 ods. 2 písm. a) a
l), s), z) a aa).
17. V § 11 ods. 2 sa slová nahliadnutia do príslunej
databázy údajov o spotrebite¾och na úèely posudzovania ich schopnosti splácania úverov nahrádzajú slovami prihliadnutia na údaje z príslunej databázy alebo
registra na úèely posudzovania schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver.
18. § 11 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak osoba v zmluve o spotrebite¾skom úvere oznaèená ako verite¾ neoprávnene poskytne spotrebite¾ský
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úver bez povolenia pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu,18b) uzatvorená zmluva o spotrebite¾skom
úvere je neplatná. Ak vznikne spotrebite¾ovi povinnos
vyda poskytnuté finanèné plnenie, osoba v neplatnej
spotrebite¾skej zmluve oznaèená ako verite¾ je povinná
umoni spotrebite¾ovi uhradi len skutoène poskytnuté finanèné plnenie v splátkach a lehote, ktorá vak nesmie by kratia ako lehota, v ktorej by mal spotrebite¾
vráti finanèné plnenie, ak by neexistoval dôvod neplatnosti zmluvy o spotrebite¾skom úvere, ak sa nedohodnú inak; tým nie je dotknuté právo spotrebite¾a vráti
poskytnuté finanèné plnenie naraz..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

19. V § 17 ods. 2 sa za slovo bezodkladne vkladá
slovo písomne a na konci sa pripája táto veta: Poruenie povinnosti pod¾a prvej vety je osobitne závaným
poruením povinnosti pod¾a osobitného predpisu.8).
20. § 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
Povolenie
(1) Verite¾ je oprávnený poskytova spotrebite¾ské
úvery len na základe povolenia udeleného Národnou
bankou Slovenska, a to v závislosti od udeleného povolenia v tomto rozsahu:
a) bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebite¾ských úverov pod¾a § 20a alebo
b) v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebite¾ských úverov pod¾a § 20b.
(2) O udelení povolenia rozhoduje Národná banka
Slovenska na základe písomnej iadosti o udelenie povolenia (ïalej len iados o povolenie). iados o povolenie predkladá iadate¾, ktorý chce poskytova spotrebite¾ské úvery (ïalej len iadate¾). iados o zmenu
povolenia predkladá iadate¾, ktorý je verite¾om. Na konanie o udelení povolenia alebo o zmene povolenia sa
vzahuje osobitný predpis,22a) ak odseky 3 a 8 neustanovujú inak.
(3) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
o povolenie a o iadosti o zmenu povolenia najneskôr do
troch mesiacov odo dòa podania úplnej iadosti o povolenie pod¾a § 20a alebo § 20b.
(4) Povolenie môe obsahova aj podmienky, ktoré
musí iadate¾ spåòa pred zaèatím poskytovania spotrebite¾ských úverov alebo ktoré musí dodriava pri
poskytovaní spotrebite¾ských úverov. Národná banka
Slovenska iados o povolenie zamietne, ak iadate¾ nesplní alebo nepreukáe splnenie niektorej z podmienok
na udelenie povolenia pod¾a § 20a alebo § 20b. Dôvodom na zamietnutie iadosti o povolenie nesmú by
ekonomické potreby trhu.
(5) Povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a
odseku 1 písm. a) Národná banka Slovenska ude¾uje
na neurèitý èas, ak nie je na základe iadosti o povolenie takéto povolenie udelené na urèitý èas. Povolenie je
neprevodite¾né na inú fyzickú osobu alebo na inú právnickú osobu a neprechádza na právneho nástupcu.
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(6) Podmienky na udelenie povolenia je verite¾ povinný dodriava nepretrite poèas celej doby platnosti povolenia. Verite¾ je povinný Národnú banku Slovenska
písomne informova o kadej zmene a vetkých skutoènostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel.
(7) Verite¾ je povinný poda príslunému registrovému súdu návrh na zápis podnikate¾skej èinnosti pod¾a
tohto zákona do obchodného registra22b) na základe
rozhodnutia o udelení povolenia do 30 kalendárnych
dní odo dòa, keï rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnos. Verite¾ je povinný predloi Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do
desiatich dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(8) Na verite¾a, ktorý je bankou, zahraniènou bankou
alebo poboèkou zahraniènej banky,17a) sa nevzahujú
odseky 1 a 7, § 8a, § 20a a 20e, § 23, § 24 a § 25e
ods. 2, 3, 4, 7 a 8..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a) Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22b
) Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 32 sa vypúajú.
21. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20e, ktoré znejú:
§ 20a
(1) Na udelenie povolenia poskytova spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) musí ma iadate¾ právnu formu akciovej spoloènosti alebo právnu formu spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo musí by
zaloený na úèely zápisu akciovej spoloènosti alebo na
úèely zápisu spoloènosti s ruèením obmedzeným do
obchodného registra a musí preukáza splnenie týchto
podmienok:
a) zriadenie dozornej rady,
b) splatenie peòaného vkladu do základného imania,
najmenej 500 000 eur,
c) preh¾adný a dôveryhodný pôvod20) peòaného vkladu do základného imania a ïalích peòaných prostriedkov urèených na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
d) odbornú spôsobilos, bezúhonnos a dôveryhodnos
fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady,
vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej zloky iadate¾a,
e) vhodnos právnickej osoby pod¾a odseku 15,
f) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver a systému na
poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
g) preh¾adnos skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby
v rámci skupiny nebránia výkonu doh¾adu nad verite¾om, ktorý je právnickou osobou,
h) právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v táte, na
ktorého území má skupina pod¾a písmena g) úzke
väzby, nebránia výkonu doh¾adu,
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i) umiestnenie sídla alebo organizaènej zloky na území Slovenskej republiky,
j) ma vytvorený reklamaèný poriadok.
(2) iados o povolenie poskytova spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, tátnu
príslunos a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá
je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady iadate¾a, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej
zloky,
c) elektronickú adresu iadate¾a,
d) vyhlásenie iadate¾a o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti iadosti a jej príloh,
e) miesto a dátum vyhotovenia iadosti s úradne
osvedèeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej
kona za iadate¾a.
(3) Prílohou k iadosti o povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) je
a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, ak je v niektorom z nich iadate¾ zapísaný, nie starí ako tri
mesiace,
b) zakladate¾ská listina, zakladate¾ská zmluva alebo
spoloèenská zmluva,
c) doklad o pôvode peòaných vkladov vloených do základného imania iadate¾a a ïalích peòaných
prostriedkov urèených na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
d) struèný odborný ivotopis, úradne osvedèená kópia
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedèená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby,
ktorá je navrhnutá za èlena tatutárneho orgánu,
prokuristu, èlena dozornej rady, vedúceho útvaru
vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej zloky
iadate¾a,
e) výpis z registra trestov22c) nie starí ako tri mesiace
fyzickej osoby, ktorá je navrhnutá za èlena tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej zloky iadate¾a; ak ide o cudzinca,22d) tieto
skutoènosti sa preukazujú obdobným potvrdením
vydaným prísluným orgánom tátu jeho trvalého
pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle
zdriava,
f) èestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby,
ktorá je navrhnutá za èlena tatutárneho orgánu,
prokuristu, èlena dozornej rady, vedúceho útvaru
vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej zloky
iadate¾a,
g) èestné vyhlásenie o vhodnosti iadate¾a pod¾a odseku 15,
h) opis systému posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver pod¾a § 7 ods. 2 a 15 a
17,
i) opis systému poskytovania spotrebite¾ských úverov
pod¾a odseku 19,
j) obchodný plán pod¾a odseku 21,
k) opis zamý¾aného vyuívania samostatných finanèných agentov a viazaných finanèných agentov pod¾a
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l)
m)
n)
o)
p)

q)
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osobitného predpisu9) na finanèné sprostredkovanie
pri poskytovaní spotrebite¾ských úverov, ak ich iadate¾ plánuje vyuíva,
program vlastnej èinnosti povinnej osoby,22e)
grafické znázornenie a opis organizaènej truktúry
iadate¾a,
grafické znázornenie a opis vlastníckej truktúry
iadate¾a,
doklad o preh¾adnosti skupiny s úzkymi väzbami,
vyhlásenie iadate¾a, e právne predpisy upravujúce
problematiku úzkych väzieb v táte, na ktorého území má skupina pod¾a odseku 1 písm. g) úzke väzby,
nebránia výkonu doh¾adu, ak je akcionárom alebo
spoloèníkom cudzinec22d) alebo právnická osoba so
sídlom v zahranièí,
návrh reklamaèného poriadku a návrh vnútorných
predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.

(4) Výka základného imania verite¾a nesmie na
úèely poskytovania spotrebite¾ských úverov klesnú
pod sumu ustanovenú v odseku 1 písm. b) poèas celej
doby trvania platnosti povolenia.
(5) Ak verite¾, ktorému bolo udelené povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a),
okrem poskytovania spotrebite¾ských úverov vykonáva
aj inú podnikate¾skú èinnos, Národná banka Slovenska je oprávnená poadova zaloenie samostatnej obchodnej spoloènosti, ak èinnosti nesúvisiace s poskytovaním spotrebite¾ských úverov narúajú alebo môu
narui finanènú stabilitu verite¾a alebo schopnos orgánu doh¾adu dohliada, èi verite¾ dodriava vetky povinnosti ustanovené zákonom. Splnenie tejto podmienky môe Národná banka Slovenska uloi verite¾ovi aj
pred zaèatím poskytovania spotrebite¾ských úverov
v súlade s § 20 ods. 4.
(6) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) je povinný vytvori systém vnútornej kontroly zodpovedajúcim
zloitosti a rizikám vyplývajúcim z poskytovania spotrebite¾ských úverov.
(7) Verite¾ pod¾a § 20 ods.1 písm. a) je povinný
v rámci svojej organizaènej truktúry vytvori samostatný nezávislý útvar zodpovedný za výkon vnútornej
kontroly.
(8) Verite¾ pod¾a § 20 ods.1 písm. a) je povinný vnútorným predpisom upravi podrobnosti o
a) systéme vnútornej kontroly a urèi vedúceho vnútornej kontroly,
b) vykonávaní kontrolných èinností vrátane postupov
na realizáciu opatrení na nápravu a urèi osoby, ktoré tieto èinnosti budú vykonáva.
(9) Útvar vnútornej kontroly verite¾a pod¾a § 20
ods. 1 písm. a) kontroluje dodriavanie zákonov a iných
veobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
predpisov verite¾a a skúma a hodnotí najmä funkènos
a úèinnos systému posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver a systému poskytovania
spotrebite¾ských úverov.
(10) U iadate¾a, ktorý je zahraniènou osobou, musí
podmienku pod¾a odseku 1 písm. d) spåòa vedúci organizaènej zloky zahraniènej osoby.
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(11) Odbornou spôsobilosou fyzickej osoby sa na
úèely tohto zákona rozumie získanie vysokokolského
vzdelania druhého stupòa a najmenej trojroènej praxe
v oblasti bankovníctva alebo inej finanènej oblasti alebo ukonèenie stredokolského vzdelania s maturitou
a získanie najmenej päroènej praxe v oblasti bankovníctva alebo v inej finanènej oblasti.
(12) Za bezúhonného sa nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin hospodársky, trestný
èin proti majetku alebo za úmyselný trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,
ak sa naòho neh¾adí, akoby nebol odsúdený.22f)
(13) Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne
rozhodol o skutoènostiach uvedených v odseku 12,
preukázalo, e ide o verite¾a, ktorý je zapísaný do zoznamu verite¾ov, alebo o osobu oprávnenú kona za verite¾a, súd to oznámi Národnej banke Slovenska.
(14) Dôveryhodnosou sa na úèely tohto zákona rozumie skutoènos, e fyzická osoba
a) nepôsobila vo funkcii tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizaènej zloky verite¾a, ktorému bolo odobraté povolenie pod¾a § 20c
ods. 2 v období desiatich rokov pred podaním iadosti
o povolenie alebo ktorému bola uloená sankcia za
závané alebo osobitne závané poruenie povinností
v oblasti ochrany spotrebite¾a pod¾a osobitného predpisu,8) a to v období desiatich rokov, a to kedyko¾vek
v období jedného roka pred odobratím povolenia,
b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej
rady a vedúceho zamestnanca u verite¾a alebo v inej
finanènej intitúcií, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedyko¾vek v období jedného roka
pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii
tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej
rady, osoby zodpovednej za vnútornú kontrolu a vedúceho organizaènej zloky u verite¾a alebo vo finanènej intitúcii, ktorá sa dostala do úpadku,22g) na
ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená retrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo
povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
voèi ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo na ktorú bol zruený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedyko¾vek v období jedného roka pred vznikom takejto skutoènosti,
d) nemala v posledných desiatich rokoch na základe
právoplatného rozhodnutia nepreskúmate¾ného súdom, uloenú pokutu vyiu ako 50 % zo sumy, ktorú jej bolo moné uloi pod¾a § 23 ods. 3,
e) nie je povaovaná za nedôveryhodnú osobu pod¾a
osobitných predpisov22h) v oblasti finanèného trhu.
(15) Za vhodnú právnickú osobu sa na úèely tohto
zákona rozumie právnická osoba,
a) ktorej nebolo odobraté povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikate¾skej èinnosti v období desiatich rokov pred podaním iadosti o povolenie,
b) na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz, nebola
povolená retrukturalizácia, nebolo potvrdené núte-
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né vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, nebol na
òu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku, nebolo voèi nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na òu
nebol zruený konkurz pre nedostatok majetku,
c) ktorej v posledných desiatich rokoch nebola na základe právoplatného rozhodnutia nepreskúmate¾ného súdom uloená pokuta vyia ako 50 % zo
sumy, ktorú mono uloi pod¾a § 23 ods. 2,
d) ktorej nebola na základe právoplatného rozhodnutia
nepreskúmate¾ného súdom uloená sankcia za
závané alebo osobitne závané poruenie povinností v oblasti ochrany spotrebite¾a pod¾a osobitného
predpisu,8) a to v období desiatich rokov pred podaním iadosti o povolenie.
(16) Finanènou intitúciou sa na úèely tohto zákona
rozumie banka, obchodník s cennými papiermi,
poisovòa, zaisovòa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, správcovská spoloènos, dôchodková správcovská spoloènos, doplnková
dôchodková spoloènos, intitúcia elektronických peòazí, platobná intitúcia a subjekty so sídlom alebo
s ústredím mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom èinnosti vrátane ich poboèiek umiestnených na území Slovenskej republiky.
(17) Skupinou s úzkymi väzbami sa na úèely tohto
zákona rozumie akýko¾vek vzah medzi dvoma alebo
viacerými osobami, pri ktorom má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom
imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto osobu priamo èi nepriamo kontroluje, alebo
akýko¾vek vzah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.
(18) Kontrolou sa na úèely tohto zákona rozumie
a) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet prevyujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby
alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
b) právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu,
väèinu èlenov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
c) monos vykonáva vplyv na riadenie právnickej
osoby porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim podielu pod¾a písmena a)
1. na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy
uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoloèníkom alebo èlenom, alebo
2. na základe dohody medzi spoloèníkmi právnickej
osoby alebo
d) monos vykonáva priamo alebo nepriamo vplyv na
riadenie právnickej osoby iným spôsobom.
(19) Opis systému poskytovania spotrebite¾ských
úverov musí obsahova postupy verite¾a
a) pred uzatvorením zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
b) pri podávaní iadosti o spotrebite¾ský úver,
c) pri schva¾ovaní spotrebite¾ského úveru,
d) pri správe spotrebite¾ského úveru a na úèely kontroly
schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver,
e) pri rieení nesplácania spotrebite¾ského úveru,
f) pri poskytovaní spotrebite¾ských úverov prostredníctvom samostatných finanèných agentov a viaza-
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ných finanèných agentov pod¾a osobitného zákona,9)
g) pri výkone èinnosti útvaru zodpovedného za výkon
vnútornej kontroly verite¾a, ak ide o verite¾a pod¾a
§ 20 ods. 1 písm. a).
(20) Verite¾ je povinný dodriava a pravidelne prehodnocova systém posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver a systém poskytovania
spotrebite¾ských úverov.
(21) Obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej
stratégie èinnosti verite¾a pod¾a § 20 ods.1 písm. a) obsahuje najmä predbený rozpoèet na prvé tri úètovné
roky a preukázanie schopnosti verite¾a pod¾a § 20
ods. 1 písm. a) riadne poskytova spotrebite¾ské úvery.
§ 20b
(1) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) poskytuje spotrebite¾ské úvery v obmedzenom rozsahu, ak celkový
objem ním poskytnutých spotrebite¾ských úverov neprekroèí 10 000 eur, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(2) Na udelenie povolenia poskytova spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) musí iadate¾, ktorý je
právnickou osobou, poda iados o povolenie pod¾a
odseku 4, spåòa podmienky pod¾a § 20a ods. 1
písm. a), c), d), f), i) a j) a predloi prílohy pod¾a § 20a
ods. 3 písm. a) a f), h), p) a q).
(3) Na udelenie povolenia poskytova spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) musí iadate¾, ktorý je
fyzickou osobou, preukáza splnenie týchto podmienok:
a) spôsobilos na právne úkony,
b) bezúhonnos,
c) odbornú spôsobilos,
d) dôveryhodnos,
e) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver a systému na
poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
f) vlastné peòané prostriedky na poskytovanie spotrebite¾ských úverov vo výke najmenej 5 000 eur
a ïalie peòané prostriedky urèené na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
g) preh¾adný a dôveryhodný pôvod peòaných prostriedkov na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
h) ma vytvorený reklamaèný poriadok.
(4) iados o povolenie poskytova spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu;
meno, priezvisko, rodné èíslo, miesto podnikania
a adresu trvalého pobytu a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné èíslo, eviduje sa
dátum jej narodenia,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, tátnu
príslunos a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá
je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady, vedúceho organizaènej
zloky iadate¾a, ktorý je právnickou osobou,
c) elektronickú adresu iadate¾a,
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d) vyhlásenie iadate¾a o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti iadosti a jej príloh,
e) miesto a dátum vyhotovenia iadosti s úradne
osvedèeným podpisom iadate¾a alebo fyzickej osoby oprávnenej kona za iadate¾a.
(5) Prílohou k iadosti o povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) pre iadate¾a,
ktorý je fyzickou osobou, je
a) èestné vyhlásenie o spôsobilosti iadate¾a na právne
úkony,
b) výpis z registra trestov22c) iadate¾a nie starí ako tri
mesiace; ak ide o cudzinca,22d) tieto skutoènosti sa
preukazujú obdobným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo
orgánom tátu, v ktorom sa obvykle zdriava,
c) struèný odborný ivotopis iadate¾a s úradne osvedèenou kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní
a úradne osvedèenou kópiou dokladu o odbornej
praxi,
d) èestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
e) opis systému posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver pod¾a § 7 ods. 2 a 15
a 17,
f) opis systému poskytovania spotrebite¾ských úverov
pod¾a § 20a ods. 19,
g) doklad o pôvode vlastných peòaných prostriedkov
vo výke najmenej 5 000 eur vrátane dokladu o pôvode vlastných peòaných prostriedkov urèených na
poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
h) návrh reklamaèného poriadku a návrh vnútorných
predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie.
(6) Celkový objem poskytnutých spotrebite¾ských
úverov pod¾a odseku 1 za posledných 12 kalendárnych
mesiacov nesmie prekroèi sumu 10 000 eur, a to
kadých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Kalendárny mesiac sa poèíta od prvého dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od zaèiatku poskytovania
spotrebite¾ských úverov. Do celkového objemu poskytnutých spotrebite¾ských úverov sa zapoèítava len výka poskytnutého spotrebite¾ského úveru dohodnutého
v zmluve o spotrebite¾skom úvere bez odplaty.
(7) Ak verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) celkovým objemom poskytnutých spotrebite¾ských úverov prekroèí
sumu uvedenú v odseku 6, je povinný poda iados
o povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20
ods. 1 písm. a) do 30 kalendárnych dní odo dòa prekroèenia celkového objemu poskytnutých spotrebite¾ských úverov, inak mu povolenie zanikne pod¾a § 20c
ods. 1 písm. e). Národná banka Slovenska rozhodne
o iadosti do 30 kalendárnych dní odo dòa doruèenia
tejto iadosti.
(8) Verite¾, ktorý celkovým objemom poskytnutých
spotrebite¾ských úverov prekroèí sumu uvedenú v odseku 6, je po podaní iadosti o povolenie poskytova
spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) naïalej
verite¾om s povolením poskytova spotrebite¾ské úvery
pod¾a § 20 ods. 1 písm. b), ale nemôe poskytova spotrebite¾ské úvery do právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a).
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Udelením povolenia poskytova spotrebite¾ské úvery
pod¾a § 20 ods. 1 písm. a) povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) zaniká.
(9) Verite¾ pod¾a § 20 ods. 1 písm. b) je povinný na
úèely doh¾adu a na tatistické úèely predklada Národnej banke Slovenska bezplatne zrozumite¾né a preh¾adné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie a doklady o objeme poskytnutých spotrebite¾ských úverov.
Opatrením,22i) ktoré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví truktúra výkazov, hlásení, správ
alebo iných informácií predkladaných verite¾mi, ako aj
rozsah, obsah, èlenenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov,
hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky
na ich vypracúvanie. Ak predloené výkazy, hlásenia,
správy a iné informácie a doklady neobsahujú poadované údaje, nezodpovedajú ustanovenej metodike, alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich úplnosti, aktuálnosti, správnosti, pravdivosti, preukázate¾nosti
alebo pravosti, verite¾ je povinný na vyiadanie Národnej banky Slovenska predloi podklady a poda vysvetlenie v lehote urèenej Národnou bankou Slovenska.
§ 20c
Zánik a odobratie povolenia
(1) Povolenie zaniká
a) dòom zruenia verite¾a, ktorý je právnickou osobou,
z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
b) dòom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok verite¾a alebo dòom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania
alebo zruení konkurzu na majetok verite¾a pre nedostatok majetku pod¾a osobitného predpisu,17l)
c) dòom vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska,
d) uplynutím lehoty uvedenej v § 20 ods. 7, ak verite¾
nepodal návrh na zápis podnikate¾skej èinnosti do
obchodného registra,
e) posledným dòom mesiaca, v ktorom verite¾ prekroèil
povolený celkový objem poskytnutých spotrebite¾ských úverov a nepodal iados o povolenie pod¾a
§ 20b ods. 7,
f) verite¾ovi, ktorý má udelené povolenie poskytova
spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. b), ak mu
Národná banka Slovenska udelí povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a).
(2) Národná banka Slovenska môe odobra povolenie verite¾ovi, ak
a) bolo vydané na základe neúplných údajov uvedených v iadosti o povolenie,
b) verite¾ v lehote 12 mesiacov odo dòa právoplatnosti
povolenia nezaèal poskytova spotrebite¾ské úvery,
c) nastane závaná zmena podmienok rozhodujúcich
pre udelenie povolenia,
d) verite¾ marí výkon doh¾adu pod¾a § 23 a osobitného
predpisu.22a)
(3) Národná banka Slovenska odoberie povolenie verite¾ovi, ak
a) bolo vydané na základe nepravdivých údajov uvedených v iadosti o povolenie,
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b) sankcie uloené pod¾a tohto zákona alebo osobitných predpisov22k) neviedli k náprave zistených nedostatkov u verite¾a,
c) verite¾ poruí rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie
orgánu doh¾adu súvisiace s èinnosou verite¾a,
d) verite¾ opakovane alebo závane poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom.22k)
(4) Národná banka Slovenska zverejní zánik a odobratie povolenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
a na svojom webovom sídle.
(5) Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného
registra.22b) Národná banka Slovenska zale oznámenie
o zániku povolenia alebo rozhodnutie o odobratí povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia s návrhom na zápis tejto skutoènosti
súdu, ktorý vedie obchodný register.
§ 20d
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) vo¾bu alebo vymenovanie osôb verite¾a, ktorý je
právnickou osobou, navrhovaných za èlenov tatutárneho orgánu a èlenov dozornej rady, prokuristu,
vedúceho organizaènej zloky a vedúceho útvaru
vnútornej kontroly,
b) vrátenie povolenia,
c) zruenie verite¾a, ktorý je právnickou osobou, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia,22j)
d) nadobudnutie kvalifikovanej úèasti u verite¾a, ktorý je
akciovou spoloènosou alebo spoloènosou s ruèením
obmedzeným alebo na také ïalie zvýenie kvalifikovanej úèasti, ktorým by podiel na základnom imaní verite¾a, ktorý je akciovou spoloènosou alebo spoloènosou s ruèením obmedzeným, na hlasovacích
právach u verite¾a, ktorý je akciovou spoloènosou alebo spoloènosou s ruèením obmedzeným, dosiahol
alebo prekroèil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo èím by sa
tento verite¾ stal dcérskou spoloènosou osoby, ktorá
nadobúda takýto podiel v jednej alebo v nieko¾kých
operáciách priamo alebo konaním v zhode.
(2) Kvalifikovanou úèasou sa na úèely tohto zákona
rozumie priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet,
ktorý predstavuje aspoò 10 % podiel na základnom
imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach
v právnickej osobe, alebo monos uplatòovania iného
významného vplyvu na riadení tejto právnickej osoby
porovnate¾ného s vplyvom zodpovedajúcim takémuto
podielu.
(3) Na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska
a) pod¾a odseku 1 písm. a) je potrebné splni podmienky pod¾a § 20a ods. 1 písm. d) a predloi prílohy
pod¾a § 20a ods. 3 písm. d), e) a f),
b) pod¾a odseku 1 písm. b) je potrebné predloi doklady a písomné vyhlásenie verite¾a preukazujúce, e
do termínu vrátenia povolenia splní vetky záväzky,
c) pod¾a odseku 1 písm. c) je potrebné predloi rozhodnutie tatutárneho orgánu verite¾a o jeho navr-
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hovanom zruení a listinu, ktorá osvedèuje
skutoènosti súvisiace so zruením verite¾a,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) je potrebné splni podmienky pod¾a § 20a ods. 1 písm. d) a predloi prílohy
pod¾a § 20a ods. 3 písm. d), e) a f).
(4) iados pod¾a odseku 1 písm. d) podávajú osoby,
ktoré sa rozhodli nadobudnú alebo zvýi kvalifikovanú úèas u verite¾a. Predchádzajúci súhlas pod¾a odseku 1 písm. d) mono vyda, len ak sa nepreukázalo, e
nadobudnutie alebo prekroèenie podielu nadobúdate¾om negatívne ovplyvní schopnos verite¾a naïalej plni
povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(5) Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti
o udelenie predchádzajúceho súhlasu do 30 kalendárnych dní od doruèenia úplnej iadosti.
(6) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu pod¾a odseku 1 urèí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas,
ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie by kratia ako
tri mesiace a dlhia ako jeden rok od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(7) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska pod¾a odseku 1 je kadý právny úkon, na
ktorý sa vyaduje predchádzajúci súhlas, neplatný.
Neplatný je tie kadý právny úkon urobený na základe
predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
§ 20e
(1) Verite¾ je povinný vies evidenciu zmlúv a zmluvných dokumentov, ktoré sa vzahujú na poskytovanie
spotrebite¾ských úverov.
(2) Evidenciou zmlúv a zmluvných dokumentov sa
rozumie súhrn dokumentov vzahujúcich sa k uzatvorenej zmluve o spotrebite¾skom úvere, najmä
a) dokumenty obsahujúce informácie poskytnuté spotrebite¾ovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebite¾skom úvere,
b) zmluvy o spotrebite¾skom úvere a ich dodatky,
c) veobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien,
d) dokumenty obsahujúce informácie o posúdení a preukázaní platobnej schopnosti spotrebite¾a a cenníky
verite¾a,
e) reklamácie a spôsob ich vybavenia.
(3) Verite¾ je povinný vies osobitnú evidenciu na
úèely preukazovania pôvodu peòaných prostriedkov
urèených na poskytovanie spotrebite¾ských úverov.
(4) Verite¾ je povinný vies úètovníctvo pre oblas
poskytovania spotrebite¾ských úverov oddelene.
(5) Verite¾ je povinný uchováva evidenciu pod¾a odseku 1 najmenej pä rokov odo dòa zániku zmlúv alebo
vyhotovenia zmluvných dokumentov, ktorých sa týka.
(6) Evidenciu pod¾a odseku 1 je verite¾ povinný uchováva v listinnej podobe alebo elektronickej podobe..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22c a 22k znejú:

22c) § 10 a 12 zákona è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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22d

) Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22e
) § 20 zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22f
) § 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona è. 1/2014 Z. z.
22g
) § 3 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 348/2011 Z. z.
22h
) Napríklad § 8 písm. b) zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 11 zákona è. 429/2002 Z. z.
v znení zákona è. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona
è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 318/2013 Z. z., § 3
písm. a) zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 23 ods. 1 zákona è. 186/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 2 ods. 31 zákona è. 492/2009 Z. z. v znení zákona
è. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
22i
) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
22j
) § 69a, § 88 a 92 Obchodného zákonníka v znení neskorích
predpisov.
22k
) Zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov..

22. V § 21 ods. 1, 4 a 5 sa za slovo novoposkytnutých vkladajú slová a poskytnutých.
23. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Doh¾ad
(1) Doh¾ad nad dodriavaním povinností verite¾a
pod¾a tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska pod¾a osobitného predpisu,22a) ak odseky 2 a 6 neustanovujú inak.
(2) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky
v èinnosti verite¾a spoèívajúce v nedodraní podmienok
urèených v povolení, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uloených verite¾ovi, v nedodriavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných
aktov Európskej únie vzahujúcich sa na poskytovanie
spotrebite¾ských úverov alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzahujú na poskytovanie spotrebite¾ských úverov, je prísluná Národná
banka Slovenska pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) uloi verite¾ovi povinnos prija opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b) uloi verite¾ovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do
3 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo
závanom nedostatku a do 7 000 eur; verite¾ovi,
ktorý je právnickou osobou, pokutu do 70 000 eur
a pri opakovanom nedostatku alebo závanom nedostatku a do 140 000 eur,
c) uloi verite¾ovi povinnos predklada osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie,
d) obmedzi alebo pozastavi verite¾ovi výkon èinnosti
poskytovania spotrebite¾ských úverov,
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e) odobra verite¾ovi povolenie.
(3) Národná banka Slovenska je prísluná uloi èlenovi tatutárneho orgánu verite¾a, èlenovi dozornej
rady verite¾a, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za poruenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona, alebo iných veobecne záväzných právnych
predpisov,33a) za poruenie podmienok alebo povinností
uloených rozhodnutím vydaným Národnou bankou
Slovenska pokutu pod¾a závanosti, rozsahu, dåky trvania, miery zavinenia a povahy poruenia a do výky
dvanásnásobku mesaèného priemeru celkových príjmov od verite¾a za predchádzajúci rok. Vedúcemu organizaènej zloky mono uloi pokutu najviac do výky
50 % dvanásnásobku mesaèného priemeru celkových
príjmov od verite¾a za predchádzajúci rok. Ak prísluná
osoba poberala príjmy od verite¾a len èas predchádzajúceho roka, vypoèíta sa mesaèný priemer jej celkových
príjmov za túto èas roka. Osobu, ktorá sa právoplatným uloením pokuty stala nedôveryhodnou osobou, je
verite¾ povinný bezodkladne odvola z funkcie.
(4) Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie pod¾a odsekov 2 a 3 mono uklada
súbene a opakovane. Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení
pokuty. Uloená pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
(5) Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie pod¾a odsekov 2 a 3 mono uloi do
dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr vak
do troch rokov od ich vzniku. Lehoty pod¾a prvej vety sa
preruujú, keï nastala skutoènos zakladajúca preruenie lehoty pod¾a osobitného predpisu,33b) prièom od
preruenia zaèína plynú nová lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom doh¾ade na mieste sa
povaujú za zistené odo dòa skonèenia prísluného doh¾adu na mieste pod¾a osobitného predpisu.33c)
(6) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo
konania o uloení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokuty alebo inej sankcie pod¾a odsekov 2
a 3 prerokova s verite¾om nedostatky v jeho èinnosti.
Verite¾ je povinný poskytnú Národnej banke Slovenska poadovanú súèinnos..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a a 33c znejú:

33a) Napríklad § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
33b
) § 19 ods. 4 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
33c
) § 10 ods. 5 zákona è. 747/2004 Z. z..

24. Poznámky pod èiarou k odkazom 34 a 35 sa vypúajú.
25. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Osobitné ustanovenia o iných verite¾och
(1) Na iných verite¾ov a na zmluvy o úvere alebo
pôièke, ktoré nie sú spotrebite¾ským úverom a ktoré
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sú poskytované inými verite¾mi spotrebite¾om, sa
vzahujú ustanovenia § 1 ods. 2 druhej vety, § 2, 3, 4, 6,
§ 7 ods. 1, 2, 15 a 17, § 8, 8a, § 9 ods. 1, ods. 2 písm. a)
a z), ods. 9 a 11, § 11, 12, 14, 16, 17, 19, § 20 ods. 2 a
8, § 23 a 25.
(2) Verite¾ môe poskytova úvery alebo pôièky, ktoré nie sú spotrebite¾ským úverom a ktoré sú poskytované inými verite¾mi spotrebite¾om, ak má povolenie poskytova spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 ods. 1 písm. a).
(3) Iný verite¾ je oprávnený poskytova úver alebo
pôièku, ktoré nie sú spotrebite¾ským úverom a ktoré
sú poskytované inými verite¾mi spotrebite¾om, len na
základe povolenia pre iného verite¾a udeleného Národnou bankou Slovenska.

b)
c)

d)

e)

(4) Na iných verite¾ov sa pouijú primerane ustanovenia § 20c a 20e.
(5) Na udelenie povolenia pre iného verite¾a musí ma
iadate¾ právnu formu akciovej spoloènosti alebo právnu formu spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo
musí by zaloený na úèely zápisu akciovej spoloènosti
alebo na úèely zápisu spoloènosti s ruèením obmedzeným do obchodného registra a musí preukáza splnenie týchto podmienok:
a) zriadenie dozornej rady,
b) splatenie peòaného vkladu do základného imania,
najmenej 100 000 eur,
c) odbornú spôsobilos pod¾a § 20a ods. 11, bezúhonnos pod¾a § 20a ods. 12 a dôveryhodnos fyzickej
osoby pod¾a § 20a ods. 14, ktorá je navrhovaná za
èlena tatutárneho orgánu, prokuristu a èlena dozornej rady,
d) preh¾adný a dôveryhodný pôvod20) peòaného vkladu do základného imania a ïalích peòaných prostriedkov urèených na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
e) vhodnos právnickej osoby pod¾a § 20a ods. 15,
f) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebite¾a spláca spotrebite¾ský úver a systému na
poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
g) umiestnenie sídla alebo organizaènej zloky na území Slovenskej republiky,
h) ma vytvorený reklamaèný poriadok.
(6) iados o povolenie pre iného verite¾a musí obsahova
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a, ak bolo pridelené,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, tátnu
príslunos a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá
je èlenom tatutárneho orgánu, prokuristom a èlenom dozornej rady iadate¾a,
c) elektronickú adresu iadate¾a,
d) vyhlásenie iadate¾a o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti iadosti a jej príloh,
e) miesto a dátum vyhotovenia iadosti s úradne
osvedèeným podpisom fyzickej osoby oprávnenej
kona za iadate¾a.
(7) Prílohou k iadosti o povolenie pre iného verite¾a
je
a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie alebo z iného úradného registra, ak je v nie-

f)

g)
h)
i)
j)
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ktorom z nich iadate¾ zapísaný, nie starí ako tri
mesiace,
zakladate¾ská listina, zakladate¾ská zmluva alebo
spoloèenská zmluva,
doklad o pôvode peòaných vkladov vloených do základného imania iadate¾a a ïalích peòaných
prostriedkov urèených na poskytovanie spotrebite¾ských úverov,
struèný odborný ivotopis, úradne osvedèená kópia
dokladu o dosiahnutom vzdelaní a úradne osvedèená kópia dokladu o odbornej praxi fyzickej osoby,
ktorá je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu,
prokuristu a èlena dozornej rady,
výpis z registra trestov20c) nie starí ako tri mesiace
fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu, prokuristu, èlena dozornej rady,
vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizaènej zloky iadate¾a; ak ide o cudzinca,20d)
tieto skutoènosti sa preukazujú obdobným potvrdením vydaným prísluným orgánom tátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom tátu, v ktorom sa obvykle
zdriava,
èestné vyhlásenie o dôveryhodnosti fyzickej osoby,
ktorá je navrhovaná za èlena tatutárneho orgánu,
prokuristu a èlena dozornej rady iadate¾a pod¾a
§ 20a ods. 14,
èestné vyhlásenie o vhodnosti iadate¾a pod¾a § 20a
ods. 15,
opis systému posúdenia schopnosti spotrebite¾a
spláca spotrebite¾ský úver pod¾a § 7 ods. 2 a 15
a 17,
opis systému poskytovania spotrebite¾ských úverov
pod¾a § 20a ods. 19,
návrh reklamaèného poriadku a návrh vnútorných
predpisov upravujúcich formu, spôsob prijatia, spôsob vybavenia a evidenciu reklamácie..

26. Za § 25e sa vkladá § 25f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25f
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. apríla 2015
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 1. apríla 2015
spravujú aj právne vzahy upravené týmto zákonom,
ktoré vznikli pred 1. aprílom 2015; vznik týchto
vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom
2015 sa vak posudzujú pod¾a predpisov úèinných
pred 1. aprílom 2015, ak v odsekoch 2 a 6 nie je ustanovené inak.
(2) Verite¾ a iný verite¾, ktorí poskytovali spotrebite¾ské úvery, úvery alebo pôièky k 1. aprílu 2015 pod¾a
predpisu úèinného do 31. marca 2015, môu poskytova spotrebite¾ské úvery, úvery alebo pôièky najneskôr do 31. augusta 2015.
(3) Ak chcú veritelia uvedení v odseku 2 poskytova
spotrebite¾ské úvery, úvery alebo pôièky aj po 31. auguste 2015, sú povinní poda iados o povolenie alebo
iados o povolenie pre iného verite¾a pod¾a predpisu
úèinného od 1. apríla 2015, najneskôr do 31. mája
2015. Ak veritelia uvedení v odseku 2 nepodajú iados
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o povolenie alebo iados o povolenie pre iného verite¾a
pod¾a prvej vety, ich zápis v registri verite¾ov poskytujúcich spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 v znení úèinnom
do 31. marca 2015 sa zruí k 31. augustu 2015.
(4) Verite¾om uvedeným v odseku 2 sa po udelení
povolenia alebo povolenia pre iného verite¾a zruí zápis
v registri verite¾ov poskytujúcich spotrebite¾ské úvery
pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca 2015. Inému
verite¾ovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý poskytoval
úvery alebo pôièky k 1. aprílu 2015 pod¾a predpisu
úèinného do 31. marca 2015, sa zruí k 31. augustu
2015 zápis v registri verite¾ov poskytujúcich spotrebite¾ské úvery pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca
2015.
(5) Register verite¾ov poskytujúcich spotrebite¾ské
úvery pod¾a § 20 v znení úèinnom do 31. marca 2015 sa
zverejòuje len do 31. augusta 2015 na webovom sídle
Národnej banky Slovenska.
(6) Zmluvy o spotrebite¾skom úvere uzatvorené do
31. marca 2015 sa povaujú za zmluvy o spotrebite¾skom úvere uzatvorené pod¾a predpisu úèinného od
1. apríla 2015.
(7) Ustanovenia § 7 ods. 3 a 14 a ods. 16 písm. b)
èasti vety za bodkoèiarkou sa uplatnia na zmluvy
o spotrebite¾ských úveroch uzatvorených po 30. septembri 2015.
(8) Výkon kontroly zaèatý a neukonèený pred 1. septembrom 2015 nad verite¾mi uvedenými v odseku 2
ukonèí Slovenská obchodná inpekcia pod¾a predpisov
úèinných do 31. marca 2015. Konania zaèaté Slovenskou obchodnou inpekciou a právoplatne neukonèené pred 1. septembrom 2015 sa ukonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015. Právne úèinky
úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. septembrom
2015, zostávajú zachované.
(9) Ak verite¾ uvedený v odseku 2, ktorý je fyzickou
osobou a èlen tatutárneho orgánu, prokurista a èlen
dozornej rady u verite¾a, ktorý je právnickou osobou,
k 1. aprílu 2015 nemajú úspene ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa alebo stredokolské
vzdelanie s maturitou, sú povinní Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukáza, e
si toto vzdelanie doplnili. Ak verite¾, ktorý je fyzickou
osobou a èlen tatutárneho orgánu, prokurista a èlen
dozornej rady u verite¾a, ktorý je právnickou osobou,
Národnej banke Slovenska doplnenie vzdelania pod¾a
prvej vety nepreukáu, k 1. októbru 2021 im zanikne
povolenie pod¾a predpisu úèinného od 1. apríla 2015.
(10) Prax pod¾a § 20a ods. 11 musí verite¾ uvedený
v odseku 2 preukáza najneskôr k 31. máju 2016, inak
mu k 1. júnu 2016 zanikne povolenie pod¾a predpisu
úèinného od 1. apríla 2015..
Èl. II
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 430/2002
Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona è. 165/2003
Z. z., zákona è. 603/2003 Z. z., zákona è. 215/2004
Z. z., zákona è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
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Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 66/2009 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 46/2011 Z. z., zákona è. 130/2011 Z. z., zákona
è. 314/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 234/2012 Z. z., zákona è. 352/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 213/2014 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z. a zákona
è. 374/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
§ 36b
(1) Banka, zahranièná banka a poboèka zahraniènej
banky poskytuje spotrebite¾ské úvery pod¾a osobitného predpisu32b) na základe bankového povolenia udeleného pod¾a § 7 a 9 alebo na základe oprávnenia na vykonávanie bankových èinností pod¾a § 11 a 20.
(2) Na banku, zahraniènú banku a poboèku zahraniènej banky pod¾a odseku 1 sa nevzahujú ustanovenia o povolení na poskytovanie spotrebite¾ských úverov
pod¾a osobitného predpisu.32c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 32b a 32c znejú:

32b) § 1 a 8, § 9 a 19, § 20 ods. 8, § 21 a § 25e ods. 1, 5 a 6 zákona
è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 35/2015 Z. z.
32c
) § 8a, § 20 ods. 1 a 7, § 20a a 20e,§ 23, 24 a § 25e ods. 2 a 4,
ods. 7 a 8 zákona è. 129/2010 Z. z. v znení zákona
è. 35/2015 Z. z..

2. V § 37 odsek 17 znie:
(17) Banke, zahraniènej banke a poboèke zahraniènej banky sa zakazuje poadova od spotrebite¾a27f), od
spoloèenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo od správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome,35bc) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo
správu úveru alebo úètu alebo zruenie úètu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je
podmienkou úverového vzahu; to neplatí, ak ide o úèet
pod¾a § 708 a 715 Obchodného zákonníka, osobitného
zákona35c) alebo osobitnú slubu, ktorá nie je podmienkou úverového vzahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebite¾a, spoloèenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo
správcu,35bb) ak zmluvu o úvere uzatvárajú v mene
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome.35bc).
Poznámky pod èiarou k odkazom 35ba, 35bb a 35bc
znejú:

35ba) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35bb
) § 6 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35bc
) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..
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Èl. III
Zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona è. 646/2005 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 161/2011 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z., zákona è. 78/2012 Z. z., zákona
è. 301/2012 Z. z., zákona è. 142/2013 Z. z., zákona
è. 367/2013 Z. z., zákona è. 106/2014 Z. z., zákona
è. 102/2014 Z. z. a zákona è. 373/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 2 sa vypúajú písmená i) a j).
Doterajie písmená k) a m) sa oznaèujú ako písmená i) a k).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 9a sa vypúajú.
Èl. IV
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona è. 494/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 361/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z. a zákona è. 333/2014 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 8 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Podnikate¾, ktorý poskytuje slubu uvedenú
v prílohe è. 1 pod kódom 49.32 Taxisluba, nie je pri
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pouití virtuálnej registraènej pokladnice povinný vyhotovi a cestujúcemu odovzda pokladnièný doklad,
ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom pod¾a osobitného predpisu;16c)
podnikate¾ vo virtuálnej registraènej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:

16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona è. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave..

Èl. V
Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 186/2009
Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z. a zákona è. 399/2014
Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n),
ktoré znie:
n) verite¾,32a).
Doterajie písmeno n) sa oznaèuje ako písmeno o).
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a znie:

32a) § 2 písm. b) zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 35/2015
Z. z..

Èl. VI
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2015 okrem èl. I § 7 ods. 3 a 14 a ods. 16 písm. b) èasti vety za
bodkoèiarkou v bode 6, ktoré nadobúdajú úèinnos
30. septembra 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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36
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v po¾nohospodárstve
v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v po¾nohospodárstve v súvislosti so
schémami viazaných priamych platieb1) (ïalej len
priame platby), ktorými sú
a) platba na pestovanie cukrovej repy,
b) platba na pestovanie chme¾u,
c) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosou,
d) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s ve¾mi vysokou prácnosou,
e) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s vysokou prácnosou,
f) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s ve¾mi vysokou prácnosou,
g) platba na pestovanie rajèiakov,
h) platba na chov bahníc, jariek a kôz,
i) platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
j) platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
§2
Veobecné poiadavky
(1) iados o priame platby (ïalej len iados) môe
Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ïalej len pla1

tobná agentúra) predloi osoba,3) ktorá vykonáva po¾nohospodársku èinnos pod¾a osobitného predpisu4)
na území Slovenskej republiky (ïalej len iadate¾).
(2) iados pod¾a § 3 môe platobnej agentúre predloi iadate¾, ktorý dodáva cukrovú repu v príslunom
kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku pod¾a
osobitného predpisu.5)
(3) Na iadate¾a sa vzahujú pravidlá kríového plnenia pod¾a osobitného predpisu.6)
(4) Na iadate¾a sa vzahujú poiadavky na aktívneho po¾nohospodára pod¾a osobitného predpisu.7)
(5) Na iadate¾a o priame platby pod¾a § 3 a 9 sa
vzahujú podmienky udriavania po¾nohospodárskej
plochy pod¾a osobitného predpisu.8)
(6) Priame platby pod¾a § 3 a 9 sa poskytnú iadate¾ovi, ak po¾nohospodárska plocha plodiny vedená pod¾a osobitného predpisu9) dosahuje výmeru najmenej
0,3 ha, prièom celá po¾nohospodárska plocha iadate¾a
vedená pod¾a osobitného predpisu9) v príslunom kalendárnom roku dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
(7) Priame platby pod¾a § 10 a 12 sa poskytnú iadate¾ovi, ak celkové platby pod¾a osobitného predpisu,10)
ktoré sa majú iadate¾ovi v príslunom kalendárnom
roku poskytnú, dosahujú minimálne 100 eur.
§3
Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne iadate¾ovi, ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na ktorú mono poskytnú podporu11) vedenú
v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej

) Èl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych
platieb pre po¾nohospodárov na základe reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruuje nariadenie
Rady (ES) è. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2
) § 6 a 7 zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
v znení neskorích predpisov.
3
) Èl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 1307/2013 v platnom znení.
4
) Napríklad èl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) è. 1307/2013 v platnom znení, § 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v po¾nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených
priamych platieb.
5
) Èl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoloèná organizácia
trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 922/72, (EHS) è. 234/79, (ES) è. 1037/2001
a (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
6
) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
7
) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
8
) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
9
) § 2 písm. d) a § 7 ods. 1 písm. i) zákona è. 543/2007 Z. z.
10
) Príloha è. 1 k nariadeniu (EÚ) è. 1307/2013 v platnom znení.
11
) Èl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1307/2013 v platnom znení.
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republiky a na ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.
§4
Platba na pestovanie chme¾u
(1) Platba na pestovanie chme¾u sa poskytne iadate¾ovi, ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku plochu,
na ktorú mono poskytnú podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku
pestuje chme¾.
(2) Platba na pestovanie chme¾u sa poskytne na výmeru chme¾nice, ktorá je vedená v registri chme¾níc
pod¾a osobitného predpisu.12)
§5
Platba na pestovanie vybraných
druhov ovocia s vysokou prácnosou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia
s vysokou prácnosou sa poskytne iadate¾ovi, ktorý
obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na ktorú
mono poskytnú podporu11) vedenú v evidencii dielov
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na
ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku pestuje
vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosou.
(2) Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosou
sú
a) bobu¾oviny, a to egree, maliny a ríbezle,
b) kôstkoviny, a to broskyne, èerene, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a vine.
(3) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia
s vysokou prácnosou sa poskytne na výmeru po¾nohospodárskej plochy, ak
a) je vedená v registri ovocných sadov pod¾a osobitného
predpisu12) a
b) spåòa podmienku minimálneho poètu ivotaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri
1. bobu¾ovinách 2 000 kusov,
2. kôstkovinách 300 kusov.
§6
Platba na pestovanie vybraných druhov
ovocia s ve¾mi vysokou prácnosou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia
s ve¾mi vysokou prácnosou sa poskytne iadate¾ovi,
ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na
ktorú mono poskytnú podporu11) vedenú v evidencii
dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky
a na ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku
pestuje vybrané druhy ovocia s ve¾mi vysokou prácnosou.
(2) Vybranými druhmi ovocia s ve¾mi vysokou prácnosou sú
a) hruky,
b) jablká.
12
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(3) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia
s ve¾mi vysokou prácnosou sa poskytne na výmeru po¾nohospodárskej plochy, ak
a) je vedená v registri ovocných sadov pod¾a osobitného
predpisu12) a
b) spåòa podmienku minimálneho poètu 400 kusov
ivotaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.
§7
Platba na pestovanie vybraných druhov
zeleniny s vysokou prácnosou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s vysokou prácnosou sa poskytne iadate¾ovi, ktorý
obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na ktorú
mono poskytnú podporu11) vedenú v evidencii dielov
pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na
ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku pestuje
vybrané druhy zeleniny s vysokou prácnosou.
(2) Vybranými druhmi zeleniny s vysokou prácnosou sú
a) listová zelenina, a to alát a penát,
b) struková zelenina, a to fazu¾a a hrach.
(3) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s vysokou prácnosou sa poskytne na výmeru po¾nohospodárskej plochy, ktorá spåòa podmienky minimálneho poètu vysiatych alebo vysadených kusov druhov
zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe è. 1.
§8
Platba na pestovanie vybraných druhov
zeleniny s ve¾mi vysokou prácnosou
(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s ve¾mi vysokou prácnosou sa poskytne iadate¾ovi,
ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na
ktorú mono poskytnú podporu11) vedenú v evidencii
dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky
a na ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku
pestuje vybrané druhy zeleniny s ve¾mi vysokou prácnosou.
(2) Vybranými druhmi zeleniny s ve¾mi vysokou
prácnosou sú
a) cibu¾ová zelenina, a to cibu¾a, cesnak a pór,
b) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb
a ruièkový kel,
c) koreòová zelenina, a to cvikla, mrkva, petrlen, reïkev a parg¾a,
d) plodová zelenina, a to baklaán, cuketa, dyòa, melón, paprika, tekvica, uhorky nakladaèky a uhorky
alátové.
(3) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
s ve¾mi vysokou prácnosou sa poskytne na výmeru po¾nohospodárskej plochy, ktorá spåòa podmienky minimálneho poètu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe è. 2.

) § 4a zákona è. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona è. 467/2008 Z. z.
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§9
Platba na pestovanie rajèiakov
(1) Platba na pestovanie rajèiakov sa poskytne iadate¾ovi, ktorý obhospodaruje po¾nohospodársku plochu, na ktorú mono poskytnú podporu11) vedenú
v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej
republiky a na ktorej iadate¾ v príslunom kalendárnom roku pestuje rajèiaky.
(2) Platba na pestovanie rajèiakov sa poskytne na výmeru po¾nohospodárskej plochy, ktorá spåòa podmienku minimálneho poètu 8 000 kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajèiakov na 1 ha.
§ 10
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
(1) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne
iadate¾ovi, ak
a) bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname pod¾a
§ 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b) iadate¾ je pod¾a osobitného predpisu14) drite¾om
bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname pod¾a
§ 13 ods. 4 písm. b) poèas najmenej dvoch mesiacov
odo dòa predloenia iadosti,
c) je chov registrovaný na drite¾a pod¾a písmena b).
(2) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne
iadate¾ovi, ak spåòa poiadavky identifikácie a registrácie bahníc, jariek a kôz pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) Ak je iadate¾om o platbu na chov bahníc, jariek
a kôz zdruenie,16) podmienka pod¾a odseku 1 písm. c)
je splnená, ak bahnice, jarky a kozy uvedené v zozname
pod¾a § 13 ods. 4 písm. b) sú v drbe èlena zdruenia.
(4) Na úèely odseku 1 je
a) bahnicou kadá samica druhu oviec, ktorá sa aspoò
raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka,
b) jarkou kadá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov a jeden rok,
c) kozou kadá samica druhu kôz, ktorá sa aspoò raz
okotila alebo dosiahla vek jedného roka.
§ 11
Platba na výkrm vybraných
kategórií hovädzieho dobytka
(1) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne iadate¾ovi, ak
13
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a) vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname pod¾a § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované
v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b) iadate¾ je pod¾a osobitného predpisu17) drite¾om
nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka poèas najmenej dvoch mesiacov odo dòa predloenia iadosti,
c) je chov registrovaný na drite¾a pod¾a písmena b).
(2) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne iadate¾ovi, ak spåòa poiadavky
identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka pod¾a osobitného predpisu.18)
(3) Ak je iadate¾om o platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka zdruenie,16) podmienka
pod¾a odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname pod¾a § 13
ods. 4 písm. b) sú v drbe èlena zdruenia.
(4) Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú
a) hovädzí dobytok samèieho pohlavia vo veku do es
mesiacov,
b) hovädzí dobytok samèieho pohlavia vo veku od es
mesiacov do dvoch rokov,
c) hovädzí dobytok samèieho pohlavia nad dva roky.
(5) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho
dobytka sa poskytne iadate¾ovi po uplatnení koeficientu pre prepoèet stavu kategórie hovädzieho dobytka na dobytèiu jednotku pod¾a prílohy è. 3 v posledný
deò obdobia pod¾a odseku 1 písm. b).
§ 12
Platba na kravy chované v systéme
s trhovou produkciou mlieka
(1) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne iadate¾ovi, ak
a) dojnice uvedené v zozname pod¾a § 13 ods. 4 písm. b)
sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b) iadate¾ je pod¾a osobitného predpisu17) drite¾om
dojníc poèas najmenej dvoch mesiacov odo dòa
predloenia iadosti,
c) je chov registrovaný na drite¾a pod¾a písmena b).
(2) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne iadate¾ovi, ak spåòa
poiadavky identifikácie a registrácie dojníc pod¾a osobitného predpisu.18)
(3) Ak je iadate¾om o platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka zdruenie,16) podmienka pod¾a odseku 1 písm. c) je splnená, ak dojnice

) § 19 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
) Èl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec
a kôz a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
15
) Napríklad èl. 4 a 6 nariadenia (ES) è. 21/2004 v platnom znení, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky è. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
16
) § 18 ods. 2 písm. a) Obèianskeho zákonníka.
17
) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o oznaèovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES)
è. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
18
) Napríklad èl. 4 a 7 nariadenia (ES) è. 1760/2000 v platnom znení, vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
14
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uvedené v zozname pod¾a § 13 ods. 4 písm. b) sú v drbe
èlena zdruenia.
(4) Na úèely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho
dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové úèely,
ktorá sa aspoò raz otelila.
§ 13
Predkladanie iadosti
(1) iadate¾ predkladá iados od termínu urèeného
vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája prísluného kalendárneho roka formou jednotnej iadosti pod¾a osobitného
predpisu19) spolu s prílohami pod¾a odsekov 3 a 4.
(2) Ak iadate¾ predloí iados po termíne pod¾a odseku 1, sumy platieb sa zníia pod¾a osobitného
predpisu20) alebo sa iados povauje za neprípustnú
pod¾a osobitného predpisu.21)
(3) Prílohou k iadosti pod¾a § 3 a 12 je èestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4) Prílohou k iadosti
a) pod¾a § 3 a 9 je zoznam iadate¾om obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ich vyuitia s uvedením plodín, na ktoré iadate¾
iada platbu,
b) pod¾a § 10 a 12 je zoznam obsahujúci èísla uných
znaèiek zvierat nahlásených iadate¾om.
(5) Ak iadate¾ iada o platbu pod¾a § 3, prílohou
k iadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z prísluného hospodárskeho roku uzatvorená pod¾a osobitného predpisu.22)
(6) Ak iadate¾ iada o platbu pod¾a § 4 a 6, prílohou
k iadosti je aj potvrdenie o registrovaní plochy iadate¾a v registri chme¾níc alebo ovocných sadov, ktorý je vedený pod¾a osobitného predpisu.12)
(7) Ak iadate¾ iada o platbu pod¾a § 7 alebo § 8, prílohou k iadosti je aj úètovný doklad o nákupe osiva
alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky pod¾a
prílohy è. 1 alebo prílohy è. 2. Ak iadate¾ pouije osivo
z vlastnej produkcie, prílohou k iadosti je aj uznanie
mnoite¾ského materiálu pod¾a osobitného predpisu.23)
(8) Ak iadate¾ iada o platbu pod¾a § 9, prílohou
k iadosti je aj úètovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho
19
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poètu vysiatych alebo vysadených kusov pestovaných
rajèiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na
1 ha pestovaných rajèiakov. Minimálna hmotnos osiva
pestovaných rajèiakov na 1 ha je 24 000 gramov. Ak
iadate¾ pouije osivo z vlastnej produkcie, prílohou
k iadosti je aj uznanie mnoite¾ského materiálu pod¾a
osobitného predpisu.23)
(9) Ak je iadate¾om o platbu pod¾a § 10 a 12
zdruenie, prílohou k iadosti je aj zoznam èlenov
zdruenia. Zoznam èlenov zdruenia obsahuje tieto
údaje èlenov zdruenia:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu
miesta podnikania, rodné èíslo a identifikaèné èíslo,
ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a,
c) obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo organizácie, rodné èíslo tatutára alebo èlenov jej tatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho
tátneho prísluníka, ak ide o právnickú osobu.
(10) iadate¾ predkladá iados spolu s identifikaèným listom, ktorý obsahuje informácie pod¾a osobitného predpisu.24)
(11) Ak iadate¾ iada o platbu pod¾a § 10 a 12, prílohou k identifikaènému listu iadate¾a je kópia dokladu
o registrácii chovu v centrálnom registri hospodárskych zvierat pod¾a osobitného predpisu.13)
(12) Odsek 10 sa nevzahuje na iadate¾a, ktorý
predloil iados pod¾a osobitného predpisu.25)
§ 14
Zníenie, úprava a odòatie priamych platieb
(1) Priame platby, ktoré sa majú iadate¾ovi poskytnú, sa v èasti sumy, ktorá prekraèuje 2 000 eur, v príslunom roku zníia pod¾a osobitného predpisu.26)
(2) Priame platby, ktoré sa majú iadate¾ovi poskytnú ako úhrada finanènej disciplíny, sa urèia pod¾a
osobitného predpisu.27)
(3) Priame platby, ktoré sa majú iadate¾ovi poskytnú pod¾a § 3 a 12, sa v prípade oneskoreného predloenia iadosti upravia pod¾a osobitného predpisu.28)
(4) Priame platby, ktoré sa majú iadate¾ovi poskytnú pod¾a § 3 a 12, sa upravia pod¾a osobitného pred-

) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
) Èl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopåòa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 vzh¾adom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia
alebo odòatia platieb a administratívne sankcie uplatnite¾né na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a kríové plnenie
(Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
21
) Èl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
22
) Èl. 127 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
23
) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 186/2010 Z. z.
24
) § 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
25
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospodárstve formou
prechodných vnútrotátnych platieb v znení neskorích predpisov.
26
) Èl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES) è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES)
è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
27
) § 14 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
28
) Èl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
20
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pisu,29) ak platobná agentúra na základe kontrol pod¾a
osobitného predpisu30) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v iadosti a skutoèným stavom.
(5) Priame platby sa upravia pod¾a osobitného predpisu,31) ak platobná agentúra na základe kontrol pod¾a
osobitného predpisu32) zistí nedodriavanie pravidiel
kríového plnenia pod¾a § 2 ods. 3.
(6) Priame platby sa upravia pod¾a osobitného
predpisu, 33) ak platobná agentúra na základe kontrol
pod¾a osobitného predpisu 34) zistí, e iadate¾ umelo
vytvoril podmienky poadované na získanie priamych platieb.
(7) iados sa zamietne, ak platobná agentúra zistí,
e iadate¾ nedodriava poiadavku pod¾a § 2 ods. 6 alebo ods. 7.
(8) iados pod¾a § 3 sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, e iadate¾ nedodriava poiadavku pod¾a § 2
ods. 2.
§ 15

(4) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom
predpise,37) iadate¾ je povinný zasla platobnej agentúre oznámenie v termíne pod¾a osobitného predpisu38)
na tlaèive zverejnenom na webovom sídle platobnej
agentúry.
(5) Zvieratá uvedené v zozname pod¾a § 13 ods. 4
písm. b) na úèely platby pod¾a § 10 a 12 mono nahradi bez straty práva na vyplatenie platby, ak sú splnené
podmienky pod¾a osobitného predpisu.39)
(6) Priame platby pod¾a § 3 a 9 sa poskytnú iadate¾ovi, ktorý na výzvu pod¾a osobitného predpisu40) riadne preukáe vlastnícke právo k po¾nohospodárskej ploche alebo právo uíva po¾nohospodársku plochu.
§ 16
Sumy priamych platieb
Sumy priamych platieb pod¾a § 3 a 12 urèené pod¾a
osobitného predpisu41) a koeficient úhrady finanènej
disciplíny sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Spoloèné ustanovenia
(1) Kontrola predloených iadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.35)
(2) iadate¾ o priame platby je povinný umoni platobnej agentúre vykona kontrolu na mieste pod¾a osobitného predpisu.34)
(3) Nadobúdate¾ podniku je povinný oznámi platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného iadate¾a
pod¾a osobitného predpisu.36)

Strana 167

Závereèné ustanovenia
§ 17
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 18
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2015.

Robert Fico v. r.

29

) Hlava II kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
) Hlava III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatòovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a kríovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
31
) Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 809/2014.
32
) Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 809/2014.
33
) Èl. 60 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013 v platnom znení.
34
) Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) è. 809/2014.
35
) Hlava V kapitola II nariadenia (EÚ) è. 1306/2013 v platnom znení.
36
) § 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z.
37
) Èl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013 v platnom znení.
38
) Èl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
39
) Èl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 640/2014.
40
) § 32 ods. 3 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
41
) Èl. 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) è. 1307/2013 v platnom znení a èl. 53 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopåòa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych
platieb pre po¾nohospodárov na základe reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X
k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
30
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 36/2015 Z. z.

MINIMÁLNY POÈET VYSIATYCH ALEBO VYSADENÝCH KUSOV DRUHOV ZELENINY
NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOS OSIVA NA ÚÈELY PLATBY NA PESTOVANIE
VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY S VYSOKOU PRÁCNOSOU

Druh zeleniny

Struková zelenina
Listová zelenina

Minimálny poèet kusov
druhov zeleniny na 1 ha
(v kusoch)

Minimálna
hmotnos osiva
(v gramoch)

Hrach

800 000

200 000

Fazu¾a

500 000

130 000

alát

100 000

25 000

penát

100 000

25 000
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 36/2015 Z. z.

MINIMÁLNY POÈET VYSIATYCH ALEBO VYSADENÝCH KUSOV DRUHOV ZELENINY
NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOS OSIVA NA ÚÈELY PLATBY NA PESTOVANIE
VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY S VE¼MI VYSOKOU PRÁCNOSOU

Druh zeleniny
Cibu¾ová zelenina

Hlúbová zelenina

Koreòová zelenina

Minimálna
hmotnos osiva
(v gramoch)

Cibu¾a

600 000

2 280

Cesnak

300 000

500 000

Pór

120 000

300

Kapusta

25 000

75

Kel

20 000

80

Ruièkový kel

25 000

100

Karfiol

25 000

75

Kaleráb

80 000

240

Mrkva

800 000

960

Petrlen

800 000

960

1 000 000

7 000

300 000

3 900

parg¾a

20 000

400

Paprika

65 000

390

Uhorky nakladaèky

30 000

750

Uhorky alátové

25 000

500

Melón

5 000

200

Dyòa

5 000

200

Cuketa

5 000

500

Tekvica

2 500

325

Baklaán

2 500

10

Reïkev
Cvikla
Plodová zelenina

Minimálny poèet kusov
druhov zeleniny na 1 ha
(v kusoch)
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 36/2015 Z. z.

KOEFICIENT PRE PREPOÈET STAVU KATEGÓRIE
HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA DOBYTÈIU JEDNOTKU

Oprávnená kategória hovädzieho
dobytka
Hovädzí dobytok samèieho pohlavia
vo veku do iestich mesiacov
Hovädzí dobytok samèieho pohlavia
od iestich mesiacov do dvoch rokov
Hovädzí dobytok samèieho pohlavia
nad dva roky

poèet zvierat v kusoch

Koeficient pre prepoèet
stavu kategórie hovädzieho
dobytka na dobytèiu
jednotku
0,4

poèet zvierat v kusoch

0,6

poèet zvierat v kusoch

1,0

Jednotka pre urèenie
stavu kategórie
hovädzieho dobytka
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 36/2015 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES),
è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES) è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)
v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 640/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre po¾nohospodárov na základe reimov podpory v rámci spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) è. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347,
20. 12. 2013) v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).
3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) è. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatòovania
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym
a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a kríovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
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37
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 20. januára 2014 bol
v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Èeskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvate¾ov a rodných èísel.
Protokol nadobudne platnos 1. marca 2015 v súlade s èlánkom 7 ods. 1.
Do textu protokolu mono nahliadnu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.

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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