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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. apríla 2015
o zániku daòového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 160 ods. 3 zákona è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
(1) Dòom 1. októbra 2016 zaniká daòový nedoplatok
evidovaný k 30. septembru 2016, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty,
ktorá bola uloená verite¾ovi poh¾adávky zistenej v re-

trukturalizaènom konaní vedenom voèi verite¾ovmu
dlníkovi.
(2) Daòový nedoplatok pod¾a odseku 1 zaniká, ak daò
z pridanej hodnoty, ku ktorej daòový nedoplatok prislúcha, je zaplatená najneskôr do 31. marca 2016.
§2
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Robert Fico v. r.
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91
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. apríla 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis
do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloi
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 1 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného
registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na
zápis priloi v znení vyhláky è. 563/2004 Z. z., vyhláky è. 150/2007 Z. z., vyhláky è. 656/2007 Z. z.,
vyhláky è. 231/2010 Z. z., vyhláky è. 98/2012 Z. z.,
vyhláky è. 291/2012 Z. z., vyhláky è. 148/2013 Z. z.
a vyhláky è. 399/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 písm. f) a § 13
ods. 2 písm. e) sa vypúajú slová alebo výpis z úètu
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky preukazujúci splatenie peòaných vkladov alebo ich èastí.
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka..

3. V § 24 sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným podpisom
navrhovate¾a, e
1. voèi zanikajúcim spoloènostiam nepôsobia úèinky zaèatia konkurzného konania ani úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania,
2. voèi zanikajúcim spoloènostiam nepôsobia úèinky vyhlásenia konkurzu; ak voèi niektorej zo zanikajúcich spoloèností pôsobia úèinky vyhlásenia
konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne
osvedèeným podpisom správcu so splynutím tejto
spoloènosti,
3. zanikajúce spoloènosti nie sú v kríze;4a) ak je niektorá zo zanikajúcich spoloèností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

4a) § 67a Obchodného zákonníka.
4b
) § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka..

4. V § 25 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným podpisom
navrhovate¾a, e
1. voèi zanikajúcim spoloènostiam a nástupníckej
spoloènosti nepôsobia úèinky zaèatia konkurzné-

ho konania ani úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania,
2. voèi zanikajúcim spoloènostiam a nástupníckej
spoloènosti nepôsobia úèinky vyhlásenia konkurzu; ak voèi niektorej zo zanikajúcich spoloèností alebo voèi nástupníckej spoloènosti pôsobia
úèinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedèeným podpisom správcu so zlúèením spoloènosti,
3. zanikajúce spoloènosti a nástupnícka spoloènos
nie sú v kríze;4a) ak je niektorá zo zanikajúcich
spoloèností alebo nástupnícka spoloènos v kríze,
prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b).
5. V § 26 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným podpisom
navrhovate¾a, e
1. voèi zanikajúcej spoloènosti nepôsobia úèinky zaèatia konkurzného konania ani úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania,
2. voèi zanikajúcej spoloènosti nepôsobia úèinky vyhlásenia konkurzu; ak voèi zanikajúcej spoloènosti pôsobia úèinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedèeným
podpisom správcu s rozdelením spoloènosti,
3. zanikajúca spoloènos nie je v kríze;4a) ak je zanikajúca spoloènos v kríze, prikladá sa písomná
správa nezávislého experta.4b).
6. V § 26 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) èestné vyhlásenie s úradne osvedèeným podpisom
navrhovate¾a, e
1. voèi zanikajúcej spoloènosti a nástupníckym spoloènostiam nepôsobia úèinky zaèatia konkurzného konania ani úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania,
2. voèi zanikajúcej spoloènosti a nástupníckym spoloènostiam nepôsobia úèinky vyhlásenia konkurzu; ak voèi zanikajúcej spoloènosti alebo niektorej z nástupníckych spoloèností pôsobia
úèinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedèeným podpisom správcu s rozdelením alebo zlúèením spoloènosti,
3. zanikajúca spoloènos a nástupnícke spoloènosti
nie sú v kríze;4a) ak je zanikajúca spoloènos alebo
niektorá z nástupníckych spoloèností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.4b).
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Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
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v bode 3, § 25 ods. 4 písm. e) tretieho bodu v bode 4,
§ 26 ods. 5 písm. d) tretieho bodu v bode 5 a § 26 ods. 6
písm. e) tretieho bodu v bode 6, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2016.

Tomá Borec v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 21. apríla 2015 uloené tieto dodatky ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa a kolektívna zmluva vyieho stupòa:
1. Dodatok è. 11 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa z 29. 4. 2002 platnej a úèinnej do 31. 12. 2016 uzatvorený
23. marca 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v Slovenskej republike
a
Zväzom zamestnávate¾ov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky zastupujúcim zamestnávate¾ov dopravných podnikov v Slovenskej republike.
2. Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre prísluníkov Policajného zboru na rok 2015 z 27. marca
2015 uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3. Dodatok è. 3 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2012  2015 z 24. marca 2015 uzatvorený medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikate¾ov Slovenska.
4. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2017 z 1. apríla 2015 uzavretá medzi Asociáciou priemyslu,
po¾nohospodárstva a sluieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a sluieb.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 30. októbra 2014 bolo
na Ministerstve zahranièných vecí Holandského krá¾ovstva, ktoré je depozitárom Dohovoru o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
z 19. októbra 1996 (oznámenie è. 344/2002 Z. z.), uloené vyhlásenie Slovenskej republiky pod¾a tohto dohovoru vo
vzahu k Po¾skej republike.

VYHLÁSENIE
Slovenskej republiky
pod¾a èlánku 52 ods. 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone
a spolupráci v oblasti rodièovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieaa
z 19. októbra 1996
Slovenská republika vyhlasuje pod¾a èlánku 52 ods. 1, e ustanovenia o rozhodnom práve v tomto dohovore majú
prednos pred ustanoveniami Zmluvy medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Po¾skou ¾udovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzahov v obèianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, podpísanej vo Varave 21. decembra 1987.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 23. septembra 2013
bola v tokholme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou védskeho krá¾ovstva o spolupráci
v oblasti obrany.
Dohoda nadobudla platnos 5. novembra 2014 v súlade s èlánkom 11 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 14. apríla 2015 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investiènou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investiènej banky v Slovenskej republike.
Prezident Slovenskej republiky 1. apríla 2015 vyslovil súhlas s predbeným vykonávaním dohody odo dòa jej podpisu v súlade s èlánkom 11.
Dohoda sa predbene vykonáva od 14. apríla 2015 v súlade s èlánkom 11.
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K oznámeniu è. 95/2015 Z. z.

DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investiènou bankou
o zriadení kancelárie Medzinárodnej investiènej banky v Slovenskej republike
SLOVENSKÁ REPUBLIKA a MEDZINÁRODNÁ INVESTIÈNÁ BANKA (ïalej len Banka),
VZH¼ADOM na ustanovenia Dohody o zaloení Medzinárodnej investiènej banky (ïalej len Dohoda
o zaloení Banky) z 10. júla 1970 a tatútu Medzinárodnej investiènej banky, ktorý je neoddelite¾nou súèasou Dohody o zaloení Banky, v znení zmien vyplývajúcich
z Protokolu o zmene Dohody o zaloení Medzinárodnej
investiènej banky vrátane tatútu tejto banky podpísaného 20. decembra 1990 v Moskve,
BERÚC DO ÚVAHY Protokol o zmene a doplnení Dohody o zaloení Medzinárodnej investiènej banky a jej
tatútu, podpísaný Slovenskou republikou v Havane
8. mája 2014 (ïalej len Protokol), ktorého súèasou je
nové znenie Dohody o zaloení Banky spolu s novým
znením tatútu (ïalej len Nové znenie Dohody
o zaloení Banky),
BERÚC DO ÚVAHY, e vláda Slovenskej republiky
a Rada Banky súhlasia so zriadením kancelárie v Slovenskej republike,
SO ELANÍM uzatvori dohodu o zriadení a èinnosti
kancelárie Banky v Slovenskej republike,
SA DOHODLI takto:
Èlánok 1
1. Sídlom kancelárie Banky v Slovenskej republike
(ïalej len Kancelária) je Bratislava. Presnú adresu
Kancelárie a jej zmenu Banka oznámi prísluným orgánom Slovenskej republiky.
2. Cie¾om zriadenia Kancelárie je vyh¾adáva
monosti ekonomickej spolupráce a vestranne napomáha rozvoj èinnosti Banky v Slovenskej republike
a na území èlenských tátov Európskej únie.
3. Banka znáa v plnej miere náklady spojené s èinnosou Kancelárie.
Èlánok 2
1. Kancelária môe pod¾a potreby zamestnáva jedného alebo viacerých zamestnancov pridelených z ústredia Banky, iných kancelárií Banky alebo zamestnancov prijatých v Slovenskej republike. Kanceláriu
riadi riadite¾, ktorého spolu s ostatnými zamestnancami pracujúcimi v Kancelárii menuje Banka spomedzi
kvalifikovaných odborníkov, predovetkým z radov obèanov èlenských krajín Banky. O vymenovaní vetkých
zamestnancov Kancelárie upovedomí Banka prísluné
orgány Slovenskej republiky.

2. Funkcionári Kancelárie pri plnení svojich sluobných povinností vystupujú ako medzinárodní funkcionári. Podliehajú výluène Banke a sú nezávislí od
akýchko¾vek orgánov a oficiálnych predstavite¾ov svojich krajín.
Èlánok 3
Do nadobudnutia platnosti Protokolu pouíva Kancelária a jej zamestnanci na území Slovenskej republiky imunity a výsady v súlade s Dohodou o zaloení
Banky. Odo dòa nadobudnutia platnosti Protokolu
pouíva Kancelária a zamestnanci Kancelárie na území
Slovenskej republiky imunity a výsady v súlade s Novým znením Dohody o zaloení Banky. Banka poskytuje prísluným orgánom Slovenskej republiky zoznam
zamestnancov Kancelárie, na ktorých sa vzahujú uvedené výsady a imunity.
Èlánok 4
Orgány Slovenskej republiky podniknú vetky potrebné kroky na to, aby
a) zabezpeèili vykonávanie ustanovení tejto dohody;
b) poskytli Kancelárii vetky z¾avy a výsady vo vzahu
k tarifám potovej, telegrafnej a telefonickej komunikácie, ktoré pouívajú iné diplomatické misie
akreditované v Slovenskej republike alebo iné medzinárodné organizácie pôsobiace v Slovenskej republike;
c) umonili oslobodenie Kancelárie od ciel, daní a poplatkov a pôsobnosti zákazov a obmedzení ekonomického charakteru pri dovoze tovarov, vrátane dopravných prostriedkov urèených na sluobné úèely,
do Slovenskej republiky;
d) v rozsahu právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky umonili dovoz osobných vecí
vetkých zamestnancov Kancelárie, ktorí nie sú obèanmi Slovenskej republiky a ktorí poívajú výsady
a imunity v súlade s èlánkom 3 tejto dohody, do Slovenskej republiky bez akýchko¾vek daní, ciel alebo
iných poplatkov bene platených na území Slovenskej republiky a taktie ich manelských partnerov,
detí (vrátane adoptovaných), vnukov, rodièov a starých rodièov bez akýchko¾vek daní, ciel a iných poplatkov, ktoré sú bene platené na území Slovenskej
republiky;
e) zbavili vetkých zamestnancov Kancelárie, ktorí nie
sú obèanmi Slovenskej republiky, spolu s ich
manelskými partnermi, demi (vrátane adoptovaných), vnukmi, rodièmi a starými rodièmi akýchko¾-
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vek obmedzení pri vstupe do Slovenskej republiky,
usídlenie sa v Slovenskej republike, cestovanie
v rámci územia Slovenskej republiky a opustenie
Slovenskej republiky kedyko¾vek; a
f) zabezpeèili nedotknute¾nos priestorov Kancelárie
a rovnakú mieru ich ochrany, aká sa poskytuje diplomatickým misiám akreditovaným v Slovenskej republike.
Èlánok 5
1. Do dòa nadobudnutia platnosti Protokolu sú zamestnanci Kancelárie oslobodení od platenia daní
a poplatkov z miezd, ktoré sú im vyplácané Bankou
v Slovenskej republike, v súlade s Dohodou o zaloení
Banky.
2. Do dòa nadobudnutia platnosti Protokolu nie je
Banka oslobodená od povinnosti plati dane a poplatky
z miezd vyplácaných zamestnancom Kancelárie v Slovenskej republike, ktorí sú obèanmi Slovenskej republiky.
3. Odo dòa nadobudnutia platnosti Protokolu sú zamestnanci Kancelárie oslobodení od platenia daní
z miezd a iných odmien, ktoré sú im vyplácané Bankou,
ako aj od sociálnych a zdravotných odvodov v Slovenskej republike v súlade s Novým znením Dohody
o zaloení Banky.
4. Banka zabezpeèí, aby zamestnanci Kancelárie,
ktorí sú obèanmi Slovenskej republiky, mali monos
plati daò z príjmu fyzických osôb v Slovenskej republike v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky
vrátane prípadov, keï sú od tejto dane oslobodení.
5. Banka môe uskutoèòova, v prípade potreby aj
na individuálnej báze, povinné sociálne a zdravotné
odvody do dôchodkového, sociálneho a zdravotného
poistenia za zamestnancov Kancelárie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V tom prípade sa na prísluných zamestnancov Kancelárie budú vzahova
platné zákony Slovenskej republiky o sociálnom
a zdravotnom poistení a bude im poskytované poistenie a dávky zo sociálneho a zdravotného poistenia v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
6. Banka poskytuje zamestnancom Kancelárie, v prípade potreby aj na individuálnej báze, monos zúèastòova sa systémov dôchodkového, sociálneho a zdravotného poistenia Slovenskej republiky v súlade so
zákonmi Slovenskej republiky prostredníctvom úhrady
týmito zamestnancami poadovaných sociálnych
a zdravotných odvodov. Banka informuje zamestnancov
Kancelárie o tejto monosti predtým, ako s nimi uzavrie
pracovnú zmluvu. V prípade, e sa zamestnanec zúèastòuje týchto systémov, Banka uskutoèòuje prísluné
sociálne a zdravotné odvody na dôchodkové, sociálne
alebo zdravotné poistenie zamestnancov Kancelárie
v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
7. Banka je zodpovedná za poskytovanie zdravotného poistenia, úrazového poistenia, dôchodkových dá-
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vok a príspevkov v prípade úmrtia zamestnancom Kancelárie v súlade so svojimi vnútornými normatívnymi
dokumentmi.
Èlánok 6
Do dòa nadobudnutia platnosti Protokolu bude Banka v otázke platenia daní v Slovenskej republike postupova v súlade s platným znením Dohody o zaloení
Banky. Odo dòa nadobudnutia platnosti Protokolu
bude Banka oslobodená od vetkých daní v Slovenskej
republike. Od tých foriem daní, pre ktoré sa v Slovenskej republike pod¾a platných právnych predpisov
uplatòuje oslobodenie od dane formou vrátenia dane,
bude Banka oslobodená prostredníctvom vrátenia
dane spôsobom vymedzeným platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Èlánok 7
Kancelária má právo pouíva vlajku a znak Banky
v priestoroch Kancelárie, na budovách, kde sú situované priestory Kancelárie, na dopravných prostriedkoch
Kancelárie, v miestach konania porád Kancelárie, ak
sa tieto konajú mimo priestorov Kancelárie, a poèas
konania podujatí, ak je úèastníkom týchto podujatí
Kancelária.
Èlánok 8
Táto Dohoda sa uzaviera na dobu neurèitú. Platnos
tejto Dohody sa skonèí
a) vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán; alebo
b) dòom, keï zanikne èlenstvo Slovenskej republiky
v Banke; alebo
c) po uplynutí iestich (6) mesiacov od písomného
oznámenia Slovenskej republiky Banke o vypovedaní tejto Dohody; alebo
d) devädesiatym (90) dòom od dòa, keï bude doruèené
písomné rozhodnutie Banky o zatvorení Kancelárie.
Èlánok 9
Túto Dohodu mono pod¾a potreby meni a dopåòa.
Zmeny a doplnenia tejto Dohody sa uskutoèòujú písomnou formou.
Èlánok 10
Spory a rozpory medzi zmluvnými stranami oh¾adom
výkladu alebo uplatnenia tejto Dohody sa rieia prostredníctvom rokovaní a konzultácií medzi zmluvnými
stranami.
Èlánok 11
Táto Dohoda podlieha ratifikácii v Slovenskej republike a nadobudne platnos esdesiatym (60) dòom odo
dòa prijatia oznámenia vlády Slovenskej republiky
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Bankou, e v Slovenskej republike boli splnené vetky
vnútrotátne právne podmienky potrebné na nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda bude
predbene vykonávaná odo dòa jej podpisu.

Dané v Bratislave 14. apríla 2015 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, kadé v slovenskom a ruskom jazyku,
prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za Slovenskú republiku:

Za Medzinárodnú investiènú banku:

Vazil Hudák v. r.

Nikolaj Nikolajeviè Kosov v. r.
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K oznámeniu è. 95/2015 Z. z.

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ
ÑËÎÂÀÖÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÎÉ
È
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ
ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ Â ÑËÎÂÀÖÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

ÑËÎÂÀÖÊÀß
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
è
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÁÀÍÊ (äàëåå – «Áàíê»),

Ñòàòüÿ 2

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÓßÑÜ Ñîãëàøåíèåì îá îáðàçîâàíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà (äàëåå –
«Ñîãëàøåíèå îá îáðàçîâàíèè Áàíêà») îò 10 èþëÿ
1970
ãîäà
è
Óñòàâîì
Ìåæäóíàðîäíîãî
èíâåñòèöèîííîãî
áàíêà,
ÿâëÿþùèìñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
Áàíêà, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ïðîòîêîëîì
îá
èçìåíåíèè
Ñîãëàøåíèÿ
îá
îáðàçîâàíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà, à òàêæå
Óñòàâà ýòîãî áàíêà, ïîäïèñàííûì â Ìîñêâå 20
äåêàáðÿ 1990 ãîäà,

1. Â Îòäåëåíèè ìîãóò â çàâèñèìîñòè îò
ïîòðåáíîñòåé
ðàáîòàòü
îäèí
èëè
áîëåå
ñîòðóäíèêîâ, êîìàíäèðîâàííûõ èç øòàá-êâàðòèðû
Áàíêà, äðóãèõ îòäåëåíèé Áàíêà èëè ñîòðóäíèêîâ,
íàíÿòûõ â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå. Îòäåëåíèå
âîçãëàâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì, êîòîðûé âìåñòå ñ
äðóãèì ïåðñîíàëîì Îòäåëåíèÿ íàçíà÷àåòñÿ Áàíêîì
èç
êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ,
ïðåèìóùåñòâåííî èç ãðàæäàí ñòðàí-÷ëåíîâ Áàíêà.
Î íàçíà÷åíèè âñåõ ñîòðóäíèêîâ Îòäåëåíèÿ Áàíê
óâåäîìëÿåò
êîìïåòåíòíûå
îðãàíû
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè.

ÏÐÈÍÈÌÀß ÂÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïðîòîêîë î âíåñåíèè
èçìåíåíèé
â
Ñîãëàøåíèå
îá
îáðàçîâàíèè
Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî áàíêà è åãî
Óñòàâ, ïîäïèñàííûé Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêîé â
Ãàâàíå 8 ìàÿ 2014 ãîäà (äàëåå – «Ïðîòîêîë»),
âêëþ÷àþùèé íîâóþ ðåäàêöèþ Ñîãëàøåíèÿ îá
îáðàçîâàíèè Áàíêà âìåñòå ñ íîâîé ðåäàêöèåé
Óñòàâà (äàëåå – «Íîâàÿ ðåäàêöèÿ Ñîãëàøåíèÿ îá
îáðàçîâàíèè Áàíêà»),
Ó×ÈÒÛÂÀß, ÷òî Ñîâåò Áàíêà è Ïðàâèòåëüñòâî
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
îäîáðèëè
îòêðûòèå
îòäåëåíèÿ â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå,
ÆÅËÀß çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå îòíîñèòåëüíî
îòêðûòèÿ
è
îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè
îòäåëåíèÿ Áàíêà â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå,
ÑÎÃËÀÑÈËÈÑÜ î íèæåñëåäóþùåì:
Ñòàòüÿ 1
1. Ìåñòîïðåáûâàíèåì
Îòäåëåíèÿ
Áàíêà
â
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå (äàëåå – «Îòäåëåíèå»)
ÿâëÿåòñÿ
ãîðîä
Áðàòèñëàâà.
Îá
àäðåñå
Îòäåëåíèÿ è åãî èçìåíåíèè Áàíê óâåäîìëÿåò
êîìïåòåíòíûå îðãàíû Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè.
2. Öåëüþ îòêðûòèÿ Îòäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê
âîçìîæíîñòåé ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
âñåñòîðîííåå
ñîäåéñòâèå
ðàçâèòèþ
äåÿòåëüíîñòè Áàíêà â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå è íà
òåððèòîðèè ñòðàí-÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà.
3. Áàíê â ïîëíîé ìåðå íåñåò âñå ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ Îòäåëåíèÿ.

2. Äîëæíîñòíûå
ëèöà
Îòäåëåíèÿ
ïðè
èñïîëíåíèè
ñâîèõ
ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé
äåéñòâóþò
â
êà÷åñòâå
ìåæäóíàðîäíûõ
äîëæíîñòíûõ
ëèö.
Îíè
ïîä÷èíÿþòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî Áàíêó è íåçàâèñèìû îò ëþáûõ
îðãàíîâ è îôèöèàëüíûõ ëèö ñâîèõ ñòðàí.
Ñòàòüÿ 3
Äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ïðîòîêîëà Îòäåëåíèå è
åãî
ñîòðóäíèêè
íà
òåððèòîðèè
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
ïîëüçóþòñÿ
èììóíèòåòàìè
è
ïðèâèëåãèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì îá
îáðàçîâàíèè Áàíêà. Ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó
Ïðîòîêîëà Îòäåëåíèå è ñîòðóäíèêè Îòäåëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè ïîëüçóþòñÿ
èììóíèòåòàìè è ïðèâèëåãèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Íîâîé ðåäàêöèåé Ñîãëàøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
Áàíêà. Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êîìïåòåíòíûì îðãàíàì
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
ñïèñîê
ñîòðóäíèêîâ
Îòäåëåíèÿ,
íà
êîòîðûõ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
âûøåóïîìÿíóòûå ïðèâèëåãèè è èììóíèòåòû.
Ñòàòüÿ 4
Îðãàíû Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè ïðèìóò âñå
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû:
a) îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ;
b) ïðåäîñòàâèòü
Îòäåëåíèþ
âñå
ëüãîòû
è
ïðåèìóùåñòâà â îòíîøåíèè òàðèôîâ è ñòàâîê
ïî÷òîâîé, òåëåãðàôíîé è òåëåôîííîé ñâÿçè,
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êîòîðûìè â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå ïîëüçóþòñÿ
ëþáûå äðóãèå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè èëè
äèïëîìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà;
c) îáåñïå÷èòü
îñâîáîæäåíèå
Îòäåëåíèÿ
îò
òàìîæåííûõ ïîøëèí, íàëîãîâ, ñáîðîâ è
ïðèìåíåíèÿ
çàïðåòîâ
è
îãðàíè÷åíèé
ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà ïðè ââîçå â
Ñëîâàöêóþ Ðåñïóáëèêó òîâàðîâ, âêëþ÷àÿ
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
d) îáåñïå÷èòü
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè
ââîç â Ñëîâàöêóþ Ðåñïóáëèêó ëè÷íûõ âåùåé
âñåõ ñîòðóäíèêîâ Îòäåëåíèÿ, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ãðàæäàíàìè
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
è
ïîëüçóþùèõñÿ ïðèâèëåãèÿìè è èììóíèòåòàìè
ñîãëàñíî ñòàòüå 3 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, à
òàêæå èõ ñóïðóãîâ, äåòåé (â òîì ÷èñëå
ïðèåìíûõ), âíóêîâ, ðîäèòåëåé, áàáóøåê,
äåäóøåê, áåç ëþáûõ íàëîãîâ, ïîøëèí è äðóãèõ
ñáîðîâ,
îáû÷íî
ïîäëåæàùèõ
îïëàòå
íà
òåððèòîðèè Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè;
e) îñâîáîäèòü âñåõ ñîòðóäíèêîâ Îòäåëåíèÿ, íå
ÿâëÿþùèõñÿ
ãðàæäàíàìè
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè, èõ ñóïðóãîâ, äåòåé (â òîì ÷èñëå
ïðèåìíûõ), âíóêîâ, ðîäèòåëåé, áàáóøåê,
äåäóøåê, îò âñåõ îãðàíè÷åíèé íà âúåçä íà
òåððèòîðèþ
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè,
ïðåáûâàíèå â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå, ñâîáîäó
ïåðåäâèæåíèÿ
ïî
òåððèòîðèè
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè è âûåçä èç Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè
â ëþáîå âðåìÿ; è
f) îáåñïå÷èòü íåïðèêîñíîâåííîñòü ïîìåùåíèé
Îòäåëåíèÿ è òàêîé æå óðîâåíü èõ çàùèòû,
êàêîé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
äèïëîìàòè÷åñêèì
ïðåäñòàâèòåëüñòâàì,
àêêðåäèòîâàííûì
â
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå.
Ñòàòüÿ 5
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Ðåñïóáëèêè, èìåëè âîçìîæíîñòü óïëà÷èâàòü
íàëîã íà äîõîä ôèçè÷åñêèõ ëèö â Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè, â òîì
÷èñëå â ñëó÷àå, åñëè îíè îò ñîîòâåòñòâóþùåãî
íàëîãà îñâîáîæäåíû.
5. Áàíê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü, â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
íà
èíäèâèäóàëüíîé
îñíîâå, îáÿçàòåëüíûå ñîöèàëüíûå è ìåäèöèíñêèå
ïëàòåæè â öåëÿõ ïåíñèîííîãî, ñîöèàëüíîãî è
ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ
ñîòðóäíèêîâ
Îòäåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè. Â ýòîì ñëó÷àå íà
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîòðóäíèêîâ Îòäåëåíèÿ áóäåò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
äåéñòâóþùåå
çàêîíîäàòåëüñòâî
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
î
ñîöèàëüíîì è ìåäèöèíñêîì îáåñïå÷åíèè, è èì
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñòðàõîâîå îáåñïå÷åíèå,
ñîöèàëüíûå
è
ìåäèöèíñêèå
âûïëàòû,
â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè.
6. Áàíê
ïðåäîñòàâëÿåò
ñîòðóäíèêàì
Îòäåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
íà
èíäèâèäóàëüíîé
îñíîâå,
âîçìîæíîñòü
ó÷àñòâîâàòü
â
ñèñòåìàõ
ïåíñèîííîãî,
ñîöèàëüíîãî
è
ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè,
â
ñîîòâåòñòâèè
ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè,
ïóòåì óïëàòû ýòèìè ñîòðóäíèêàìè òðåáóåìûõ
ñîöèàëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ ïëàòåæåé. Áàíê
èíôîðìèðóåò ñîòðóäíèêîâ Îòäåëåíèÿ îá ýòîé
âîçìîæíîñòè äî çàêëþ÷åíèÿ ñ íèìè òðóäîâîãî
äîãîâîðà. Â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêà â òàêèõ
ñèñòåìàõ, Áàíê îñóùåñòâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùèå
ñîöèàëüíûå è ìåäèöèíñêèå ïëàòåæè â öåëÿõ
ïåíñèîííîãî,
ñîöèàëüíîãî
è
ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ
ñîòðóäíèêîâ
Îòäåëåíèÿ,
â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè.

1. Äî äàòû âñòóïëåíèÿ Ïðîòîêîëà â ñèëó
ñîòðóäíèêè Îòäåëåíèÿ îñâîáîæäåíû îò íàëîãîâ è
ñáîðîâ â îòíîøåíèè âûïëà÷èâàåìîé èì Áàíêîì
çàðàáîòíîé ïëàòû â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì îá îáðàçîâàíèè
Áàíêà.

7. Áàíê
îòâå÷àåò
çà
ïðåäîñòàâëåíèå
ñîòðóäíèêàì
Îòäåëåíèÿ
ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ,
ñòðàõîâàíèÿ
îò
íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ, ïåíñèîííûõ âûïëàò è ïîñîáèé â ñëó÷àå
ãèáåëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè âíóòðåííèìè
íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè.

2. Äî äàòû âñòóïëåíèÿ Ïðîòîêîëà â ñèëó Áàíê
íå
îñâîáîæäàåòñÿ
îò
îáÿçàííîñòè
óïëàòû
íàëîãîâ è ñáîðîâ â îòíîøåíèè âûïëà÷èâàåìîé
Áàíêîì ñîòðóäíèêàì Îòäåëåíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ
ãðàæäàíàìè Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè, çàðàáîòíîé
ïëàòû â Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêå.

Ñòàòüÿ 6

3. Ñ äàòû âñòóïëåíèÿ Ïðîòîêîëà â ñèëó
ñîòðóäíèêè Îòäåëåíèÿ îñâîáîæäåíû îò óïëàòû
íàëîãîâ
íà
çàðàáîòíóþ
ïëàòó
è
èíîå
âîçíàãðàæäåíèå, ïîëó÷àåìîå îò Áàíêà, è îò
ïëàòåæåé
ïî
ñîöèàëüíîìó
è
ìåäèöèíñêîìó
îáåñïå÷åíèþ
â
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêå
â
ñîîòâåòñòâèè ñ Íîâîé ðåäàêöèåé Ñîãëàøåíèÿ îá
îáðàçîâàíèè Áàíêà.
4. Áàíê
îáåñïå÷èò,
÷òîáû
ñîòðóäíèêè
Îòäåëåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ãðàæäàíàìè Ñëîâàöêîé

Äî äàòû âñòóïëåíèÿ Ïðîòîêîëà â ñèëó Áàíê â
âîïðîñå
íàëîãîîáëîæåíèÿ
â
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêå
ðóêîâîäñòâóåòñÿ
äåéñòâóþùåé
ðåäàêöèåé Ñîãëàøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè Áàíêà. Ñ
äàòû âñòóïëåíèÿ Ïðîòîêîëà â ñèëó Áàíê
îñâîáîæäàåòñÿ îò âñåõ íàëîãîâ â Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêå. Îò òåõ âèäîâ íàëîãîâ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ
äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè
ïðåäóñìîòðåíî
îñâîáîæäåíèå îò íàëîãà ïîñðåäñòâîì âîçâðàòà
íàëîãà,
Áàíê
îñâîáîæäàåòñÿ
ïîñðåäñòâîì
âîçâðàòà
íàëîãà
ñîãëàñíî
ïðîöåäóðå,
ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè.
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Ñòàòüÿ 7
Îòäåëåíèå èìååò ïðàâî èñïîëüçîâàòü ôëàã è
ýìáëåìó Áàíêà â ïîìåùåíèÿõ Îòäåëåíèÿ, íà
çäàíèÿõ, ãäå ðàñïîëîæåíû ïîìåùåíèÿ Îòäåëåíèÿ,
íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ Îòäåëåíèÿ, â ìåñòàõ
ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé Îòäåëåíèÿ, åñëè îíè
ïðîâîäÿòñÿ âíå ïîìåùåíèé Îòäåëåíèÿ, â õîäå
ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé,
åñëè
ó÷àñòíèêîì
ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ Îòäåëåíèå.
Ñòàòüÿ 8
Íàñòîÿùåå
Ñîãëàøåíèå
çàêëþ÷àåòñÿ
íà
íåîïðåäåëåííûé ñðîê. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ ìîæåò áûòü ïðåêðàùåíî:
a) ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ îáåèõ ñòîðîí; ëèáî
b) ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ÷ëåíñòâà Ñëîâàöêîé
Ðåñïóáëèêè â Áàíêå; ëèáî
c) ïî èñòå÷åíèè øåñòè (6) ìåñÿöåâ ïîñëå òîãî,
êàê Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà â ïèñüìåííîé
ôîðìå óâåäîìèò Áàíê î ñâîåì ðåøåíèè
ïðåêðàòèòü äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ;
ëèáî
d) ïî èñòå÷åíèè äåâÿíîñòà (90) äíåé ñî äíÿ
âðó÷åíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ðåøåíèÿ Áàíêà î
çàêðûòèè Îòäåëåíèÿ.
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Ñòàòüÿ 9
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíî è äîïîëíåíî. Èçìåíåíèÿ
è
äîïîëíåíèÿ
â
íàñòîÿùåå
Ñîãëàøåíèå
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ñòàòüÿ 10
Ñïîðû
è
ðàçíîãëàñèÿ
ìåæäó
ñòîðîíàìè
îòíîñèòåëüíî
òîëêîâàíèÿ
èëè
ïðèìåíåíèÿ
íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ðàçðåøàþòñÿ ïîñðåäñòâîì
ïåðåãîâîðîâ è êîíñóëüòàöèé ìåæäó ñòîðîíàìè.
Ñòàòüÿ 11
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ïîäëåæèò ðàòèôèêàöèè
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêîé è âñòóïàåò â ñèëó ïî
èñòå÷åíèè øåñòèäåñÿòè (60) äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
Áàíêîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î âûïîëíåíèè
Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî
Ñîãëàøåíèÿ
â
ñèëó.
Íàñòîÿùåå
Ñîãëàøåíèå
âðåìåííî ïðèìåíÿåòñÿ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ.
Ñîâåðøåíî â ãîðîäå Áðàòèñëàâå 14 àïðåëÿ 2015
ãîäà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êàæäûé íà ðóññêîì è
ñëîâàöêîì ÿçûêàõ, ïðè÷åì îáà òåêñòà èìåþò
îäèíàêîâóþ ñèëó.

Çà Ñëîâàöêóþ Ðåñïóáëèêó:

Çà Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê:

Âàçèë Ãóäàê

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Êîñîâ
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