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19
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. decembra 2010
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky
Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi sú uvedené v prílohe.
§2
(1) Poplatky sa platia na účet Národnej banky Slovenska určený na platenie poplatkov,
ktorého číslo je zverejnené vo webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(2) Pri platení poplatkov podľa § 42 ods. 7 zákona sa na platobnom príkaze na úhradu
okrem údajov vyžadovaných v súlade s osobitným zákonom 1 ) uvádzajú aj tieto identifikačné
údaje:
a) variabilný symbol, ktorým je pri:
1. fyzickej osobe jej rodné číslo bez lomky ak je pridelené, alebo dátum narodenia
v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD) ak nie je pridelené rodné číslo,
2. právnickej osobe jej identifikačné číslo, ak je pridelené, alebo porovnateľný
identifikačný údaj pri zahraničnej právnickej osobe,
b) špecifický symbol, ktorým je číslo uvedené v poslednom stĺpci prílohy pri každom druhu
úkonu alebo konania Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.
§3
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.) v znení
opatrenia č. 2/2009 (oznámenie č. 147/2009 Z. z.), opatrenia č. 11/2009 (oznámenie
č. 584/2009 Z. z.) a opatrenia č. 10/2010 (oznámenie č. 277/2010 Z. z.).
§4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1

) § 31 ods. 5 písm. b) druhý bod a § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha k opatreniu č. 19/2010
Výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo konanie Národnej banky Slovenska
Druhy úkonov
Časť 1 – Bankovníctvo
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej banky a na
vykonávanie bankových činností vrátane poskytovania investičných
služieb, investičných činností a vedľajších služieb2)
b) založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej banky a na
vykonávanie bankových činností bez poskytovania investičných služieb,
investičných činností a vedľajších služieb2)
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorou sa udeľuje povolenie na
a) vykonávanie hypotekárnych obchodov alebo vykonávanie funkcie
depozitára3)
b) vykonávanie iných bankových činností4) neuvedených v písmene a)
Položka 3 – Udeľovanie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu na
a) založenie pobočky banky na území členského štátu5)
b) zriadenie pobočky banky v zahraničí, okrem územia členského štátu 6)
c) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie
zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke alebo inštitúcii elektronických
peňazí, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo inštitúcie
elektronických peňazí alebo na hlasovacích právach v banke alebo v
inštitúcii elektronických peňazí dosiahol alebo prekročil 20%, 30%
alebo 50% alebo čím by sa táto banka alebo inštitúcia elektronických
peňazí stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel
v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode7)
d) vykonávanie inej ako bankovej činnosti8)
e) činnosti podľa § 2 ods. 3 písm. c) a ods. 4 zákona Slovenskej národnej
rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
f) schválenie zásad stavebného sporenia podľa § 7 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
g) zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky alebo inštitúcie
elektronických peňazí, vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou
alebo inštitúciou elektronických peňazí alebo na vrátenie povolenia, ako
aj na zníženie základného imania, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho
zúčtovania so stratou9)
h) zrušenie z iného dôvodu ako podľa písmena g) alebo na zmenu právnej
formy10)
i)
predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo inštitúcie
elektronických peňazí alebo ich časti11)

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

5 000

1101

3 400

1102

1 700

1201

350

1202

3 400
3 400
1 700

1301
1302
1303

350
1 700

1304
1305

350

1306

1 700

1307

1 700

1308

1 700

1309

____________________________
2)
§ 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 13 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 23 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov.
7)
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)

10)
11)

§ 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z..
§ 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
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j) použitie akcií, vydaných bankou alebo inštitúciou elektronických peňazí
ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií, alebo inej
osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu
celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky alebo
inštitúcie elektronických peňazí v jednej alebo v niektorých operáciách
priamo alebo konaním v zhode12)
k) používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko alebo jeho
zmenu13)
l) používanie vlastného modelu na výpočet trhového rizika alebo jeho
zmenu14)
m) používanie pokročilého prístupu merania na výpočet operačného rizika
alebo jeho zmenu15)
n) zmenu stanov16)
o) poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom v súvislosti s
predajom banky, pobočky zahraničnej banky, inštitúcie elektronických
peňazí, platobnej inštitúcii alebo ich časti alebo v súvislosti s predajom
podielu na základnom imaní týchto osôb najmenej 33%, zlúčením alebo
splynutím17)
p) zmenu členov alebo zvolenie nových členov štatutárneho orgánu16),
ustanovenie prokuristu16)
q) zmenu členov alebo zvolenie nových členov dozornej rady16)
r) zmenu vedúcich zamestnancov18)
s) zmenu vedúceho útvaru vnútornej kontroly alebo vnútorného auditu18)
t) zmenu vedúceho pobočky zahraničnej banky19)
u) zmenu sídla18)
v) prekročenie podielu na základnom imaní so zvýšením vlastných
zdrojov20)
w) uznanie ratingovej agentúry na účely použitia jej ratingu na určenie
rizikovej váhy expozície21)

__________________________
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)

§ 28 ods. 1 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 33 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 33c ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 33d ods. 8 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z..
§ 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 88 ods. 1 a 2 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 9 ods. 4 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 písm. a) a § 85 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 9 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z.

§ 29 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1 700

1310

1 700

1311

1 700

1312

1 700

1313

350
350

1314
1315

70

1316

70
70
70
70
40
40

1317
1318
1319
1320
1321
1322

1 700

1323
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Položka 4 – Iné úkony a konania, a to
a) registrácia zahraničného zastúpenia22)
b) oznámenie Národnej banky Slovenska o splnení podmienok pred
začatím vykonávania povolených bankových činností23)
c) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
d) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti25)
e) vymenovanie alebo odvolanie hypotekárneho správcu a jeho zástupcu26)
f) určenie odmeny pre hypotekárneho správcu a jeho zástupcu27)
g) rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení osobitných podmienok
financovania hypotekárnych úverov a komunálnych úverov najmenej vo
výške 70%28)
h) oznámenie Národnej banky Slovenska o vykonávaní bankových činností
bez založenia pobočky v inom členskom štáte29)
Položka 5 – Vydanie duplikátu
povolenia, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu alebo iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

1 700

1401

1 700

1402

20
200
200
70
70
70

1403
1404
1405
1406
1407
1408

400

1409

20

1500

0,20

1601

0,40

1602

___________________________
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

§ 22 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 5 a § 8 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 41 ods. 1 písm. b) a § 29 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
§ 32 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
§ 78 ods. 1 a 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 71 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z v znení zákona č. 552/2008 Z.z.
§ 13 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z.z. v znení zákona č. 214/2006 Z.z.
§ 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z.
§ 17 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z.
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Druhy úkonov
Časť 2 – Kapitálový trh
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vznik a činnosť správcovskej spoločnosti32)
b) vytvorenie podielového fondu vrátane schválenia štatútu, predajného
prospektu a zjednodušeného predajného prospektu33)
c) predĺženie lehoty na zosúladenie skladby majetku v podielovom fonde34)
d) predĺženie lehoty na vykonanie povinností podľa § 59 ods. 4 zákona č.
594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
kolektívnom investovaní“35)
e) verejnú ponuku cenných papierov vydávaných zahraničnou
investičnou spoločnosťou alebo na verejnú ponuku cenných
papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania
spravovaných
zahraničnou
správcovskou
spoločnosťou
prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky36)
f) vznik a činnosť burzy cenných papierov37)
g) poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) obchodníkovi s
cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude poskytovať
investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona
o cenných papieroch a nebude oprávnený poskytovať investičnú službu
podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch ani upisovanie
finančných nástrojov na základe pevného záväzku, pričom tento
obchodník nebude pri poskytovaní investičných služieb oprávnený
nakladať s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi klienta
a zároveň je základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi
najmenej 50 000 eur38)
h) poskytovanie investičných služieb podľa zákona o cenných papieroch
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia
bude poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d)
zákona o cenných papieroch a nebude oprávnený poskytovať investičnú
službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch ani
upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, pričom
základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 125
000 eur38)
i)
poskytovanie investičných služieb v inom rozsahu, ako je uvedené
v písmenách g) a h), pričom základné imanie tohto obchodníka
s cennými papiermi je najmenej 730 000 eur38)
j)
poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi
s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky39)

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

1 700
350

2101
2102

200
200

2103
2104

1 700

2105

3 700
1 000

2106
2107

1 700

2108

3 400

2109

3 400

2110

___________________________
32)
§ 6 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 747/2004 Z. z.
33)
§ 36 ods. 1 a 3, § 63 ods. 1 a 3 a § 70 ods. 1 a 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
34)
§ 51 ods. 4, § 66 ods. 1 a § 73 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
35)
§ 59 ods. 5, § 62 ods. 7 a § 69 ods. 9 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 75 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
37)
§ 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
38)
§ 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 56 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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vznik a činnosť centrálneho depozitára40)
nezverejnenie určitých údajov z prospektu cenného papiera41)
zúženie prospektu cenného papiera42)
nezverejnenie
určitej
informácie
z prospektu
investície43)
vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) vznik a činnosť správcovskej spoločnosti44)
b) vytvorenie podielového fondu45)
c) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi
alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak touto zmenou
dôjde k jeho rozšíreniu, a to za každú investičnú službu46)
d) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi
alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak touto zmenou
dôjde k jeho rozšíreniu o vedľajšiu službu46) vrátane držiteľskej správy
a súvisiacich služieb47)
e) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi,
alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak ide o inú zmenu
ako v písmenách c) a d)46)
f) vznik a činnosť centrálneho depozitára48)
g) vznik a činnosť burzy cenných papierov49)
Položka 3 – Udeľovanie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu na
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo
také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti,
ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na
hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil
20%, 30% alebo 50% alebo na to, aby sa táto správcovská spoločnosť
stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách
priamo alebo konaním v zhode50)
b) zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde
o zníženie z dôvodov straty51)
c) voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva správcovskej
spoločnosti alebo za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti alebo
na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti52)
d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou53)
k)
l)
m)
n)

3 700
40
40
350

2113
2114
2115
2116

350
200
350

2201
2202
2203

200

2204

70

2205

500
500

2206
2207

350

2301

700

2302

40

2303

700

2304

___________________________
40)
§ 100 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
41)
§ 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
§ 125h ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 128 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
44)
§ 8 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
45)
§ 37 ods. 3, § 63 ods. 6 a § 70 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
46)
§ 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 6 ods. 2 písm. a) a ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 100 ods. 14 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
49)
§ 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
50)
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
51)
§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
52)
§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
53)
§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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e) zmenu stanov správcovskej spoločnosti54)
f) zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) zákona
o kolektívnom investovaní inej právnickej osobe55)
g) zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je
členským štátom, ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi
tohto štátu56)
h) predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti57)
i) vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti58)
j) prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného
podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť59)
k) zmenu depozitára otvoreného podielového fondu60)
l) zmenu štatútu otvoreného podielového fondu61)
m) zlúčenie otvorených podielových fondov62)
n) vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu63)
o) nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom
fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento
otvorený podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku
otvoreného podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento otvorený podielový fond, s výnimkou nadobudnutia
cenných papierov, pri ktorých akcionár správcovskej spoločnosti
poskytuje investičnú službu upisovania alebo umiestňovania finančných
nástrojov a s výnimkou anonymných obchodov64)
p) vedenie samostatnej evidencie otvoreného podielového fondu
depozitárom a správcovskou spoločnosťou65)
q) prevod správy uzavretého podielového fondu66)
r) zmenu depozitára uzavretého podielového fondu67)
s) zmenu štatútu uzavretého podielového fondu68)
t) vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu69)

____________________________
54)
§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
55)
§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
56)
§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
57)
§ 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
58)
§ 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
59)
§ 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
60)
§ 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
61)
§ 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
62)
§ 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
63)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
64)
§ 57 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
§ 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
§ 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
67)
§ 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
68)
§ 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
69)
§ 68 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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u) nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom
fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento
uzavretý podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku
uzavretého podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento uzavretý podielový fond70)
v) premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond71)
w) zlúčenie uzavretých podielových fondov72)
x) prevod správy špeciálneho podielového fondu73)
y) zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu74)
z) zmenu štatútu špeciálneho podielového fondu75)
aa) vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu76)
ab) nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom
fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento
špeciálny podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku
špeciálneho podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti
spravujúcej tento špeciálny podielový fond77)
ac) premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond78)
ad) predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond
vytvorený79)
ae) vrátenie povolenia udeleného podľa § 75 zákona o kolektívnom
investovaní80)
af) uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní
na výkon činností podľa § 78 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní s
ďalšou osobou81)
ag) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie
kvalifikovanej účasti na burze, ktorým by podiel na základnom imaní
burzy alebo na hlasovacích právach v burze dosiahol alebo prekročil
20%, 30% alebo 50% alebo na to, aby sa burza stala dcérskou
spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo
konaním v zhode82)
ah) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy cenných papierov vrátane
zlúčenia inej právnickej osoby s burzou cenných papierov83)

____________________________
70)
§ 68 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
71)
§ 68 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
72)
§ 68 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
73)
§ 74 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
74)
§ 74 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
75)
§ 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
76)
§ 74 ods. 1 písm. d) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
77)
§ 74 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
78)
§ 74 ods. 1 písm. f) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
79)
§ 74 ods. 1 písm. g) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
80)
§ 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
81)
§ 79 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
82)
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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ai) vrátenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov84)
aj) nadobudnutie majetkového podielu burzy cenných papierov na
základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33% základného
imania právnickej osoby85)
ak) voľbu člena predstavenstva alebo na voľbu člena dozornej rady
burzy cenných papierov, alebo na vymenovanie generálneho
riaditeľa, alebo na vymenovanie vedúceho útvaru inšpekcie
burzových obchodov86)
al) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými
papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom
imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach
v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20%,
30% alebo 50% alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými
papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých
operáciách priamo alebo konaním v zhode87)
am) zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak
nejde o zníženie z dôvodov straty88)
an) voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva obchodníka
s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka
s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi
vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa
predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za
výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi89)
ao) zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi90)
ap) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi
vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými
papiermi91)
aq) vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb92) podľa § 6
ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona o cenných papieroch
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie
podľa položky 1 písm. g)
ar) vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb92) podľa § 6
ods. 1 písm. a), b) alebo d) zákona o cenných papieroch
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie
podľa položky 1 písm. h)
as) vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb92)
neuvedených v písmenách aq) a ar)
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84)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
85)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
86)
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
87)
§ 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z..
88)
§ 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
89)
§ 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
90)
§ 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
91)
§ 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
92)
§ 60 ods. 1 písm. d) a § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

466

Vestník NBS – opatrenie č. 19/2010

čiastka 42/2010

_______________________________________________________________________________
at) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti93)ktorý na základe
povolenia podľa položky 1 písm. g) poskytuje investičné služby
au) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti93) ktorý na základe
povolenia poskytuje investičné služby podľa položky 1 písm. h)
av) predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti93)iného, ako je uvedené v
písmenách av) a aw)
aw) nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom
imaní centrálneho depozitára v jednej alebo niekoľkých operáciách
)
priamo alebo konaním v zhode94
ax) nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na
základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33% základného
)
imania právnickej osoby95
ay) voľbu člena predstavenstva alebo dozornej rady alebo na vymenovanie
prokuristu centrálneho depozitára96)
az) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na
vznik a činnosť centrálneho depozitára97)
ba) zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie
z dôvodu jeho zúčtovania so stratou98)
bb) zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo
právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom
činnosti99)
bc) vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára100)
bd) uplatnenie práva výkupu101)
be) vykonávanie inej činnosti ako podľa § 99 ods. 3 a 4 zákona o cenných
papieroch centrálnym depozitárom102)
bf) vykonávanie inej činnosti ako podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o burze
cenných papierov burzou cenných papierov103)
bg) uznanie ratingovej agentúry na účely použitia jej ratingu na určenie
rizikovej váhy expozície104)
bh) používanie prístupu interných ratingov pre kreditné riziko104)
bi) používanie pokročilého prístupu merania na výpočet operačného
rizika104)
bj) používanie vlastného modelu na výpočet trhového rizika alebo jeho
zmenu104)
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93)
§ 70 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
94)
§ 102 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
95)
§ 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z .z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
96)
§ 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
97)
§ 102 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
98)
§ 102 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
99)
§ 102 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z .z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
100)
§ 70 ods. 1 písm. g) a § 104 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
101)
§ 118i ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
102)
§ 99 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
103)
§ 2 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
104)
§ 74 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Položka 4 – Schvaľovanie
a) burzových pravidiel105)
b) zmeny burzových pravidiel105)
c) prevádzkového poriadku centrálneho depozitára106)
d) zmien prevádzkového poriadku centrálneho depozitára106)
e) návrhu ponuky na prevzatie a konkurenčnej ponuky na prevzatie107)
f) návrhu povinnej ponuky na prevzatie108)
g) odvolania a zmeny ponuky na prevzatie a konkurenčnej ponuky na
prevzatie a zmeny povinnej ponuky na prevzatie109)
h) prospektu investície110)
i) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument alebo
11
základného prospektu cenných papierov1 ), ak je žiadateľom emitent
111)
j) prospektu cenných papierov
skladajúceho sa zo samostatných
dokumentov, ak je žiadateľom emitent, a to
1. registračného dokumentu
2. súhrnného dokumentu
3. opisu cenných papierov
k) dodatku prospektu cenného papiera alebo prospektu investície112)
l) uznanie za kvalifikovaného investora:
1. fyzickej osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky113)
2. malého a stredného podniku so sídlom na území Slovenskej
republiky114)
m) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument, ak
žiadateľom je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie
je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom ponuky cenných
papierov, alebo osoba, ktorá nie je emitentom žiadajúca o prijatie na
obchodovanie na regulovanom trhu115)
n) prospektu cenných papierov skladajúceho sa zo samostatných
dokumentov, ak je žiadateľom vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných
papierov, ktorý nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom
verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba, ktorá nie je emitentom
žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu115), a to
1. registračného dokumentu
2. súhrnného dokumentu
3. opisu cenných papierov
o) spoločného prevádzkového poriadku a jeho zmeny116)
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105)
§ 18 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
106)
§ 103 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
107)
§ 114 a § 116 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 118e zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
108)
§ 118g, § 119 a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109)
§ 118a a § 118g zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
110)
§ 127 ods. 2 a § 128 ods. 1zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
111)
§ 121, § 125 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
112)
§ 125c zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
113)
§ 120 ods. 6 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
114)
§ 120 ods. 6 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
115)
§ 121 ods. 4 a § 125 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
116)
§ 40b ods. 4 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
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Položka 5 – Iné úkony a konania, a to
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
b) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti25)
Položka 6 – Vydanie duplikátu
povolenia, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu alebo iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

20
200
200

2501
2502
2503

20

2600

0,20

2701

0,40

2702
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Druhy úkonov
Časť 3 – Poisťovníctvo
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území
Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej
)
pobočky117
b) vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území
Slovenskej republiky alebo zahraničnej zaisťovni prostredníctvom jej
)
pobočky118
c) vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou pre poistný druh, pre ktorý
jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti119)
d) zápis do zoznamu aktuárov120) fyzickej osobe
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) vykonávanie poisťovacej činnosti osobe so sídlom na území Slovenskej
republiky alebo zahraničnej poisťovni121)
b) vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území
Slovenskej republiky, poisťovni podľa Časti 3, Položky 1 písm. c), alebo
zahraničnej zaisťovni122)
Položka 3 – Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni alebo
také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni,
ktorým by podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo
na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni dosiahol alebo
prekročil 20%, 30% alebo 50% alebo na to, aby sa táto poisťovňa alebo
zaisťovňa stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých
operáciách priamo alebo konaním v zhode123)
b) zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde
o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou124)
c) voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva, za prokuristu
poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky a prokuristu zahraničnej
poisťovne alebo vedúceho pobočky a prokuristu zahraničnej
zaisťovne125)

____________________________
117)
§ 5 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z.
118)
§ 7 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z.
119)
§ 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z.
120)
§ 46 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z. z.
121)
§ 12 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
122)
§ 12 ods. 4 a § 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z.
123)
§ 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z.
124)
§ 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z.
125)
§ 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2008 Z. z.

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

3 400

3101

3 400

3102

3 400

3103

100

3108

350

3201

350

3202

350

3301

700

3302

40

3303
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d) zlúčenie splynutie alebo rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne126)
e) vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej
činnosti127)
f) predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne
alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti128)
g) zahrnutie položiek podľa § 34 ods. 10 a § 94 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do skutočnej
miery solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne alebo
zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne129)
h) vykonávanie finančného sprostredkovania pre finančné inštitúcie v súlade
s osobitnými predpismi 130)
i) predčasné splatenie úveru podľa § 34 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov131)
j) zmenu úveru podľa § 34 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov132)
k) splatenie cenných papierov podľa § 34 ods. 9 zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré nemajú stanovenú splatnosť133)
l) tvorbu ďalšej technickej rezervy podľa § 23 ods. 3. zákona č. 8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov134)
Položka 4 – Schvaľovanie
a) prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti poisťovne alebo pobočky
zahraničnej poisťovne135)
b) štatútu Slovenskej kancelárie poisťovateľov136)
c) zmien štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov136)
Položka 5 – Iné úkony a konania, a to
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
b) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti25)
Položka 6 – Vydanie duplikátu
povolenia, licencie, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu alebo iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

700
350

3304
3305

700

3306

200

3307

200

3308

200

3309

200

3310

200

3311

200

3312

700

3401

350
200

3402
3403

20
200
200

3501
3502
3503

20

3600

0,20

3701

0,40

3702

____________________________
126)
§ 45ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2008 Z. z.
127)
§ 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2008 Z. z.
128)
§ 45 ods. 1 písm. f) zákona č. 8/2008 Z. z.
129)
§ 45 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2008 Z. z.
130)
§ 45 ods. 1 písm. h) zákona č. 8/2008 Z. z.
131)
§ 45 ods. 1 písm. i) zákona č. 8/2008 Z. z.
132)
§ 45 ods. 1 písm. j) zákona č. 8/2008 Z. z.
133)
§ 45 ods. 1 písm. k) zákona č. 8/2008 Z. z.
134)
§ 45 ods. 1 písm. l) zákona č. 8/2008 Z. z
135)
§ 80 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z. z.
136)
§ 21 ods. 3 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom.
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Druhy úkonov
Časť 4 – Dôchodkové sporenie
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti137)
b) vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti138)
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti139)
b) vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti140)
Položka 3 – Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na
a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní
dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v
dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5%, 10%, 20%, 33%,
50% a 66% v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo
konaním v zhode alebo na to, aby sa dôchodková správcovská
spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti141)
b) zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), ak
nejde o zníženie z dôvodov straty142)
c) voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a člena dozornej rady dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon
odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za
výkon vnútornej kontroly143)
d) zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik
zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom
prechode správy dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností
plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a
poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na
nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť144)

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

1 700
1 700

4101
4102

200
200

4201
4202

350

4301

700

4302

40

4303

700

4304

____________________________
137)
§ 48 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene niektorých zákonov.
138)
§ 22 a § 23 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
139)
§ 50 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
140)
§ 24 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
141)
§ 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
142)
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
143)
§ 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
144)
§ 52 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti145)
prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a
povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči
sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia
na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť146)
zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti147)
zmenu štatútu dôchodkového fondu148)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej
spoločnosti149)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti vo výške 5%, 10%, 20%, 33%, 50% a 66% v
jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v
zhode,158) alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala
dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti150)
zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
presahujúce základné imanie podľa § 22 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“)151)
voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti a člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zodpovedného za riadenie investícií, vedúceho
zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie
prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti152)
vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti153)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej
zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri
súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a
povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na
nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť154)
prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom
prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového
sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú
dôchodkovú spoločnosť155)

____________________________
145)
§ 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
146)
§ 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
147)
§ 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
148)
§ 52 ods. 1 písm. h) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
149)
§ 52 ods. 1 písm. i) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
150)
§ 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
151)
§ 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
152)
§ 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
153)
§ 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
154)
§ 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
155)
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

200
700

4305
4306

200
70
350

4307
4308
4309

350

4310

700

4311

40

4312

350

4313

700

4314

700

4315
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zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti156)
zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu157)
zmenu dávkového plánu158)
zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe159)
t) zmenu depozitára160)
u) vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu161)
v) zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov162)
w) zrušenie doplnkového dôchodkového fondu163)
Položka 4 – Schvaľovanie
a) vymenovania a odvolania likvidátora dôchodkovej správcovskej
spoločnosti a schválenie jeho odmeny164)
b) predĺženia lehoty na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom
fonde s limitmi a ustanoveniami podľa § 82 a § 86 až 90 zákona
o starobnom dôchodkovom sporení165)
c) vymenovania a odvolania likvidátora doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti a schválenie jeho odmeny166)
d) predĺženia lehoty na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa zákona
o doplnkovom dôchodkovom sporení167)
Položka 5 – Iné úkony a konania, a to
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
b) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti25)
Položka 6 – Vydanie duplikátu
povolenia, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu alebo iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
p)
q)
r)
s)

____________________________
156)
§ 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
157)
§ 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
158)
§ 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
159)
§ 26 ods. 1 písm. j) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
160)
§ 26 ods. 1 písm. k) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
161)
§ 26 ods. 1 písm. l) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
162)
§ 26 ods. 1 písm. m) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
163)
§ 26 ods. 1 písm. n) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
164)
§ 69 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
165)
§ 89 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
166)
§ 39 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
167)
§ 55 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

200
70
70

4316
4317
4318

700
200
700
200
200

4319
4320
4321
4322
4323

200

4401

350

4402

200

4403

350

4404

20
200
200

4501
4502
4503

20

4600

0,20

4701

0,40

4702
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Druhy úkonov
Časť 5 – Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta168)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
b) vykonávanie činnosti finančného poradcu168)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta169)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
b) vykonávanie činnosti finančného poradcu169)
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 3 – Iné úkony a konania, a to
a) zápis do registra podľa osobitného predpisu170)
b) zmena zápisu v registri podľa osobitného predpisu170)
c) zrušenie zápisu v registri podľa osobitného predpisu170)
Položka 4 – Vydanie duplikátu
povolenia, schválenia, súhlasu, alebo iného rozhodnutia Národnej banky
Slovenska30)
Položka 5 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

300
100

5101
5102

300
100

5103
5104

150
50

5201
5202

150
50

5203
5204

30
20
20

5301
5302
5303

20

5401

0,20

5501

0,40

5502

__________________________
168)
169)
170)

§ 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§ 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z.
§ 14 až 16 zákona č. 186/2009 Z. z.
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Výška poplatku Špecifický
v eurách
symbol
Časť 6 – Vedenie registra veriteľov a podregistra iných veriteľov podľa zákona č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Položka 1 – Iné úkony a konania, a to
a) zápis do registra veriteľov, zápis do podregistra iných veriteľov
alebo súčasný zápis do registra veriteľov a do podregistra iných
veriteľov171)
200
6101
b) zmena zápisu v registri veriteľov, zmena zápisu v podregistri
iných veriteľov alebo súčasná zmena zápisu v registri veriteľov a
v podregistri iných veriteľov172)
20
6102
c) zrušenie zápisu v registri veriteľov, zrušenie zápisu v podregistri
iných veriteľov alebo súčasné zrušenie zápisu v registri veriteľov a
v podregistri iných veriteľov172)
0
6103
Druhy úkonov

__________________________
171)
172)

§ 20 ods. 10 a § 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 20 ods. 18 a § 24 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Druhy úkonov
Časť 7 – Devízová oblasť
Položka 1 – udeľovanie devízovej licencie na
a) obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej
činnosti, ktorej predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej
mene za eurá v hotovosti173)
1. fyzickej osobe
2. právnickej osobe
b) obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej
činnosti, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej
mene za eurá v hotovosti173)
1. fyzickej osobe
2. právnickej osobe
Položka 2 – Iné úkony a konania, a to
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti 24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
Položka 3 – Vydanie duplikátu
devízovej licencie alebo iného rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 4 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

Výška poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

100
200

7101
7102

100
200

7103
7104

20
200

7201
7202

20

7301

0,20

7401

0,40

7402

__________________________
173)

§ 6 a § 13 ods. 1 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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Druhy úkonov
Časť 8 – Platobné služby
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) vydávanie a správu elektronických peňazí v úplnom rozsahu174)
b) vydávanie a správu elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu175)
c) poskytovanie platobných služieb platobnou inštitúciou176)
Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorou sa udeľuje povolenie na
a) vydávanie a správu elektronických peňazí v úplnom rozsahu174)
b) vydávanie a správu elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu175)
c) poskytovanie platobných služieb platobnou inštitúciou176)
Položka 3 – Udeľovanie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu na
a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní platobnej
inštitúcie alebo na hlasovacích právach v platobnej inštitúcii vo výške
10%, 20%, 33%, 50% a 66% v jednej operácii alebo niekoľkých
operáciách priamo alebo konaním v zhode177)
b) voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho
orgánu platobnej inštitúcie, menovanie za prokuristu178)
c) voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov dozornej rady
platobnej inštitúcie178)
d) ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca
zodpovedného za výkon vnútornej kontroly178)
e) zmena stanov platobnej inštitúcie179)
f) vrátenie povolenia na poskytovanie platobných služieb180)
g) zrušenie platobnej inštitúcie s likvidáciou181)
h) zmenu obchodného mena alebo sídla platobnej inštitúcie182)
Položka 4 – Iné úkony a konania, a to
a) zápis agenta platobných služieb do zoznamu agentov platobných
služieb183)
b) oznámenie o poskytovaní platobných služieb v inom členskom štáte bez
založenia pobočky184)

____________________________
174)
§ 80 ods. 1, § 81 písm. a) § 82 zákona č. 492/2009 Z. z.
175)
§ 80 ods. 1, § 81 písm. b), § 82 a § 87 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z.
175)
§ 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.
177)
§ 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z.
178)
§ 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z.
179)
§ 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z.
180)
§ 66 ods. 1 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z.
181)
§ 66 ods. 1 písm. e) zákona č. 492/2009 Z. z.
182)
§ 66 ods. 1 písm. f) zákona č. 492/2009 Z. z.
183)
§ 75 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z.
184)
§ 79 ods. 1 a 3 zákona č. 492/2009 Z. z.

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

3 400
3 400
3 400

8101
8102
8103

350
350
350

8201
8202
8203

1 700

8301

70

8302

70

8303

70

8304

350
70
1 700
40

8305
8306
8307
8308

70

8401

350

8402
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c) oznámenie o založení pobočky platobnej inštitúcie na území členského
štátu185)
d) oznámenie poskytovať platobné služby prostredníctvom agenta v inom
členskom štáte186)
e) oznámenie o vydávaní a spravovaní elektronických peňazí v úplnom
rozsahu bez založenia pobočky v inom členskom štáte187)
f) oznámenie o založení pobočky inštitúcie elektronických peňazí, ktorá
má povolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí v úplnom
rozsahu, na území členského štátu 187)
g) oznámenie Národnej banky Slovenska o splnení podmienok pred
začatím vykonávania činností uvedených v povolení na poskytovanie
platobných služieb188)
h) oznámenie Národnej banky Slovenska o splnení podmienok pred
začatím vykonávania činností uvedených v povolení na vydávanie
elektronických peňazí189)
i) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti24) podanej
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou
j) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti25)
Položka 5 – Vydanie duplikátu
povolenia, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu alebo iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska30)
Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A4 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)
b) za vyhotovenie desiatich strán vo formáte A3 a za každých ďalších aj
začatých desať strán31)

––––––––––––––––––––––––––
185)
186)
187)
188)
189)

§ 79 ods. 1 a 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 75 ods. 5 a 6 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 86 ods. 9 a 11zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 64 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.
§ 82 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.

1 700

8403

350

8404

350

8405

1700

8406

800

8407

800

8408

20
200
200

8409
8410
8411

20

8500

0,20

8601

0,40

8602

