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Oznámenie 
 Národnej banky Slovenska 

 
 

Národná banka Slovenska vydala podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 o poskytovaní informácií 
o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom 
fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom. 
 

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2016. 
 
 Opatrením sa zrušuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. 
o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku 
v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene 
vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ 
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej 
informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky  
č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z. 
 
 
Opatrenie je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 436/2015 Z. z. 
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Oznámenie 
 Národnej banky Slovenska 

 
 

Národná banka Slovenska vydala podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 o vlastných zdrojoch 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2016. 
 
 Opatrením sa zrušuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných 
zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.  
 

Opatrenie je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 441/2015 Z. z. 
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Oznámenie 
Národnej banky Slovenska 

 
 
 Národná banka Slovenska vydala podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 1 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR v znení zákona                  
č. 275/2002 Z. z.  
 
oznámenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2015 o vydaní strieborných 
zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia 
narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého. 
 

Začiatok vydávania: január 2016 
 

Oznámenie NBS je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 
40/2016 Z. z. 

 



 

 

 




