
Zákon
è. 483/2001 Z. z.

o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky
sa uzniesla na tomto zákone:

Èl. I

PRVÁ ÈAS�

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Tento zákon upravuje niektoré

vz�ahy súvisiace so vznikom, s organi-
záciou, riadením, podnikaním a so zá-
nikom bánk so sídlom na území Sloven-
skej republiky a niektoré vz�ahy súvi-
siace s pôsobením zahranièných bánk
na území Slovenskej republiky na úèel
regulácie a kontroly bánk, poboèiek za-
hranièných bánk a iných subjektov
s cie¾om bezpeèného fungovania ban-
kového systému.

§ 2
(1) Banka je právnická osoba so síd-

lom na území Slovenskej republiky za-
lo�ená ako akciová spoloènos�, 1) ktorá

a) prijíma vklady a

b) poskytuje úvery

a ktorá má na výkon èinností pod¾a pís-
men a) a b) udelené bankové povolenie.
Iná právna forma banky sa zakazuje.

(2) Banka mô�e okrem èinností uve-
dených v odseku 1 vykonáva�, ak ich
má uvedené v bankovom povolení, tie-
to ïal�ie èinnosti:

a) platobný styk a zúètovanie,

b) investovanie do cenných papierov
na vlastný úèet,

c) obchodovanie na vlastný úèet alebo
na úèet klienta

1. s finanènými nástrojmi peòa�-
ného trhu v slovenských koru-
nách a v cudzej mene vrátane
zmenárenskej èinnosti,

2. s finanènými nástrojmi kapitálo-
vého trhu v slovenských koru-
nách a v cudzej mene,

3. s mincami z drahých kovov,
pamätnými bankovkami a pa-
mätnými mincami, hárkami
bankoviek a súbormi obeho-
vých mincí,

d) správu poh¾adávok a cenných pa-
pierov klienta na jeho úèet vrátane
súvisiaceho poradenstva,

e) finanèný lízing,

f) poskytovanie záruk,2) otváranie
a potvrdzovanie akreditívov, 3)
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1) Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov.
2) § 313 a� 322 Obchodného zákonníka.
3) § 682 a� 691 Obchodného zákonníka.



g) vydávanie a správu platobných
prostriedkov,4)

h) poskytovanie poradenských slu�ieb
v oblasti podnikania,

i) vydávanie cenných papierov, úèas�
na vydávaní cenných papierov
a poskytovanie súvisiacich slu�ieb,

j) finanèné sprostredkovanie,

k) ulo�enie cenných papierov alebo
vecí,

l) prenájom bezpeènostných schránok,

m) poskytovanie bankových informácií,

n) hypotekárne obchody pod¾a § 67
ods. 1,

o) funkciu depozitára pod¾a osobitné-
ho predpisu,5)

p) spracúvanie bankoviek, mincí, pa-
mätných bankoviek a pamätných
mincí.

(3) Bankové povolenie je povolenie
na zalo�enie banky alebo na zriadenie
poboèky zahraniènej banky a na vyko-
návanie bankových èinností touto ban-
kou alebo poboèkou zahraniènej banky
v rozsahu vymedzenom v tomto povo-
lení a za podmienok ulo�ených týmto
povolením alebo ustanovených týmto
zákonom a osobitnými predpismi.

(4) Ak na výkon niektorých èinností
uvedených v odseku 2 je potrebné ude-
lenie osobitného povolenia pod¾a oso-
bitného predpisu,6) bankové povolenie

na vykonávanie takejto èinnosti mo�no
udeli� a� po nadobudnutí právoplat-
nosti osobitného povolenia.

(5) Èinnosti uvedené v odsekoch 1
a 2 (ïalej len �bankové èinnosti�) mô�u
vykonáva� prostredníctvom svojich po-
boèiek tie� zahranièné banky, ktoré
majú na to bankové povolenie pod¾a
§ 8.

(6) Banka mô�e vyda� akcie len ako
zaknihované cenné papiere na meno;
zmena ich podoby alebo formy sa zaka-
zuje.

(7) Zahranièná banka je právnická
osoba so sídlom mimo územia Sloven-
skej republiky, ktorá vykonáva banko-
vé èinnosti a ktorá má oprávnenie na
výkon týchto èinností udelené v �táte,
v ktorom má sídlo.

(8) Poboèka zahraniènej banky je or-
ganizaèná zlo�ka zahraniènej banky
umiestnená na území Slovenskej re-
publiky,7) ktorá priamo vykonáva naj-
mä bankové èinnosti pod¾a odseku 1;
v�etky poboèky zahraniènej banky zria-
dené v Slovenskej republike zahraniè-
nou bankou so sídlom v èlenskom �táte
Európskych spoloèenstiev (ïalej len
�èlenský �tát�) sa pova�ujú z h¾adiska
oprávnenia vykonáva� bankové èinnos-
ti za jednu poboèku zahraniènej banky.

(9) Banka a poboèka zahraniènej
banky nesmú s výnimkou uvedenou

Zákon o bankách

7/1-2 SEPI-E

4) § 31 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení zákona è. 149/2001 Z. z.

5) Napríklad zákon è. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona è. 329/2000 Z. z.
6) Napríklad zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 385/1999 Z. z.

v znení zákona è. 329/2000 Z. z., zákon è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskor�ích
predpisov.

7) § 21 ods. 3 a 4 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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v odseku 10 vykonáva� iné podnikate¾-
ské èinnosti ako bankové èinnosti.

(10) Iné ako bankové èinnosti mô�u
banka a poboèka zahraniènej banky vy-
konáva� pre iného, len ak súvisia s jej
prevádzkou. Na také èinnosti je potreb-
ný súhlas Národnej banky Slovenska.
Takéto èinnosti sa nezapisujú do ob-
chodného registra.

(11) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú v súvislosti s vykonávaním
bankových èinností povinné plni� aj
úlohy ulo�ené Národnou bankou Slo-
venska v oblasti menovej politiky
a platobného styku pod¾a osobitného
zákona.8)

(12) Na banku a poboèku zahraniè-
nej banky sa vz�ahujú ustanovenia oso-
bitného zákona,1) ak tento zákon neus-
tanovuje inak.

(13) Platobný styk a zúètovanie
v Slovenskej republike vykonávajú me-
dzi sebou banky a poboèky zahraniè-
ných bánk výhradne prostredníctvom
Národnej banky Slovenska alebo práv-
nickej osoby urèenej Národnou bankou
Slovenska pod¾a osobitného predpisu. 9)

§ 3
(1) Bez bankového povolenia nemô-

�e nikto prijíma� vklady, ak osobitný
predpis neustanovuje inak. 5) Bez ban-
kového povolenia nemô�e nikto posky-
tova� z vkladov úroky alebo iné odpla-

ty, ktoré sú daòovým výdavkom pod¾a
osobitného predpisu.10)

(2) Bez bankového povolenia nemô-
�e nikto poskytova� úvery a pô�ièky
v rámci predmetu svojho podnikania
alebo predmetu inej svojej èinnosti,
z návratných peòa�ných prostriedkov
získaných od iných osôb na základe ve-
rejnej výzvy, ak osobitný predpis neus-
tanovuje inak.11)

(3) Bez bankového povolenia nemô-
�e nikto vykonáva� platobný styk a zúè-
tovanie pre iného v rámci predmetu
svojho podnikania alebo predmetu inej
svojej èinnosti, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak.12)

(4) Bez bankového povolenia ne-
mô�e nikto vydáva� bankové platobné
karty.

§ 4
(1) Slovo �banka� alebo �sporite¾-

òa�, jeho preklady alebo slová, v kto-
rých základe sa tieto slová vyskytujú,
mô�e pou�íva� v obchodnom mene iba
právnická osoba, ktorej bolo udelené
bankové povolenie. Ak by malo dôjs�
k zámene, mô�e Národná banka Slo-
venska po�adova� spresnenie názvu
banky alebo poboèky zahraniènej ban-
ky; banka a poboèka zahraniènej banky
sú povinné tejto �iadosti vyhovie�.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�a-
huje na právnické osoby, ktorých ob-
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8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
9) § 31 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení zákona è. 149/2001 Z. z.
10) § 24 ods. 1 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona è. 466/2000 Z. z.
11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 124/1996 Z. z. o �tátnom fonde rozvoja

bývania v znení neskor�ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 40/1994 Z. z.
o �tátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskor�ích predpisov.

12) Napríklad zákon è. 222/1946 Zb. o po�te (po�tový zákon).
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chodné meno alebo názov je zavedený
alebo uznávaný zákonom alebo medzi-
národnou zmluvou, ktorou je Sloven-
ská republika viazaná, alebo ak z ob-
chodného mena je zrejmé, �e osoba,
v ktorej mene sa slovo �banka� alebo
�sporite¾òa� pou�íva, sa nezaoberá èin-
nos�ou uvedenou v § 2 ods. 1.

§ 5
Na úèely tohto zákona sa rozumie

a) vkladom zverenie peòa�ných pros-
triedkov, ktoré predstavujú záväzok
voèi vkladate¾ovi na ich výplatu,

b) úverom doèasné poskytnutie peòa�-
ných prostriedkov v akejko¾vek for-
me vrátane faktoringu a forfajtingu,

c) poboèkou banky jej organizaèná
zlo�ka umiestnená na území Slo-
venskej republiky alebo mimo úze-
mia Slovenskej republiky, ktorá
priamo vykonáva najmä bankové
èinnosti pod¾a § 2 ods. 1,

d) investovaním do cenných papierov
na vlastný úèet nadobudnutie cen-
ných papierov na úèely vykonáva-
nia dlhodobého vplyvu na èinnos�
obchodnej spoloènosti a získania
majetkových alebo iných výhod,
najmenej v�ak na jeden rok, alebo
nákup dlhopisov13) a ich dr�anie do
konca lehoty splatnosti od ich nado-
budnutia,

e) finanènými nástrojmi peòa�ného
trhu medzibankové depozitá, cenné
papiere splatné do jedného roka,
termínové obchody do jedného
roka s cennými papiermi splatnými

do jedného roka a cennými papier-
mi splatnými nad jeden rok, iné fi-
nanèné deriváty a peòa�né pros-
triedky v cudzej mene,

f) finanènými nástrojmi kapitálového
trhu verejne obchodovate¾né cenné
papiere s dobou splatnosti nad je-
den rok a ich výnosy,

g) finanèným lízingom prenájom vecí
za dohodnuté nájomné na dobu ur-
èitú, platené spravidla v pravidel-
ných splátkach, s cie¾om prevodu
tejto veci do vlastníctva nájomcovi,

h) platobným stykom systém prevodu
finanèných prostriedkov prostred-
níctvom nástrojov platobného styku,

i) zúètovaním ukonèenie prevodu fi-
nanèných prostriedkov prostred-
níctvom nástrojov platobného sty-
ku na úèel vyrovnania poh¾adávok
a záväzkov,

j) bankovou informáciou informácia
týkajúca sa klienta banky, ktorú má
banka o òom a získala ju pri výkone
alebo v súvislosti s výkonom banko-
vých èinností a ktorá sa poskytuje
na základe súhlasu klienta,

k) finanèným sprostredkovaním spro-
stredkovanie bankových slu�ieb
alebo iných finanèných slu�ieb vrá-
tane poistenia alebo sprostredkova-
nie operácií spojených s finanènými
aktívami,

l) verejnou výzvou akéko¾vek ozná-
menie, ponuka alebo odporúèanie
uskutoènené akouko¾vek osobou na
zhroma�ïovanie peòa�ných pros-
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13) Zákon è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

Aktualizácia è. 77



triedkov vo svoj prospech alebo
v prospech tretej osoby, vykonané
akýmiko¾vek prostriedkami zverej-
nenia vrátane osobného kontaktu
s viacerými osobami, a to postupne
s jednotlivými osobami alebo súèas-
ne s viacerými osobami,

m) bankovou platobnou kartou platob-
ný prostriedok, ktorým sa vykoná-
vajú bezhotovostné a hotovostné
platobné operácie prostredníctvom
technických zariadení na �archu ale-
bo v prospech úètu zriadeného ban-
kou alebo poboèkou zahraniènej
banky, ku ktorému bola banková
platobná karta vydaná,

n) osobou právnická osoba a fyzická
osoba, ak v jednotlivých ustanove-
niach tohto zákona nie je uvedená
iba fyzická osoba alebo iba právnic-
ká osoba.

DRUHÁ ÈAS�

V�EOBECNÉ USTANOVENIA
O BANKOVOM DOH¼ADE

§ 6
(1) Èinnos� bánk a poboèiek zahra-

nièných bánk podlieha bankovému do-
h¾adu vykonávanému Národnou ban-
kou Slovenska;8) v rozsahu ustanove-
nom týmto zákonom podlieha banko-
vému doh¾adu aj èinnos� iných osôb
a subjektov súvisiaca s èinnos�ou alebo
riadením bánk alebo poboèiek zahra-
nièných bánk. Bankový doh¾ad sa vy-
konáva nad jednotlivými bankami, po-

boèkami zahranièných bánk alebo inými
subjektmi a tie� nad konsolidovanými
celkami a subkonsolidovanými celkami
(§ 44), ktorých súèas�ou sú aj banky.

(2) Predmetom bankového doh¾adu
nie sú spory zo zmluvných vz�ahov
bánk alebo poboèiek zahranièných
bánk a ich klientov, na ktorých prejed-
návanie a rozhodovanie sú príslu�né
súdy alebo iné orgány pod¾a osobitných
predpisov.14)

(3) Bankový doh¾ad na konsolido-
vanom základe (§ 44 a� 49) nenahrádza
doh¾ad nad jednotlivými osobami zahr-
nutými do konsolidovaného celku a ne-
nahrádza sa ním výkon bankového do-
h¾adu nad jednotlivými bankami a po-
boèkami zahranièných bánk pod¾a toh-
to zákona ani dozor pod¾a osobitného
predpisu.15)

(4) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné umo�ni� úèas� osôb
poverených výkonom bankového do-
h¾adu na rokovaní valného zhroma�de-
nia banky, dozornej rady banky, �tatu-
tárneho orgánu banky alebo vedenia
poboèky zahraniènej banky.

(5) Za výkon bankového doh¾adu
zodpovedá Národná banka Slovenska.
Osoby, ktoré v mene Národnej banky
Slovenska vykonávajú bankový do-
h¾ad, nezodpovedajú tretím osobám za
dôsledky spôsobené výkonom banko-
vého doh¾adu; tým nie je dotknutá ich
zodpovednos� pod¾a trestnoprávnych
predpisov ani ich zodpovednos� voèi
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14) Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskor�ích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

15) Zákon è. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finanèný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Národnej banke Slovenska pod¾a pra-
covnoprávnych predpisov.

(6) Ak Národná banka Slovenska
pri výkone bankového doh¾adu zistí
skutoènosti nasvedèujúce tomu, �e bol
spáchaný trestný èin, bezodkladne to
oznámi príslu�nému orgánu èinnému
v trestnom konaní.

(7) Orgán bankového doh¾adu iné-
ho �tátu mô�e vykonáva� doh¾ad na
území Slovenskej republiky nad èin-
nos�ou poboèky zahraniènej banky
a nad dcérskou spoloènos�ou zahraniè-
nej banky, ktorá je bankou, len na zákla-
de dohody uzavretej medzi Národnou
bankou Slovenska a orgánom bankové-
ho doh¾adu iného �tátu; takúto dohodu
mô�e Národná banka Slovenska uza-
vrie� len na základe vzájomnosti.

(8) Národná banka Slovenska mô�e
vykonáva� doh¾ad nad poboèkami
bánk, ktoré pôsobia na území iného �tá-
tu a nad dcérskou spoloènos�ou banky,
ktorá je bankou na území iného �tátu,
ak to pripú��ajú právne predpisy tohto
�tátu a dohoda uzavretá medzi Národ-
nou bankou Slovenska a orgánmi ban-
kového doh¾adu tohto �tátu.

(9) Stredisko cenných papierov Slo-
venskej republiky16) je povinné z evi-
dencií, ktoré vedie, poskytova� Národ-
nej banke Slovenska òou po�adované
informácie na úèel výkonu bankového
doh¾adu.

(10) Pri výkone bankového doh¾adu
nad jednotlivými bankami a poboèka-

mi zahranièných bánk a bankového do-
h¾adu na konsolidovanom základe Ná-
rodná banka Slovenska spolupracuje
s orgánmi dozoru nad finanènými in�ti-
túciami a pois�ovòami v Slovenskej re-
publike, s orgánmi bankového doh¾adu
nad bankami a orgánmi dozoru nad fi-
nanènými in�titúciami a pois�ovòami
iného �tátu, so Slovenskou komorou
audítorov,17) s audítormi, s urèenou
právnickou osobou9) a má právo vymie-
òa� si s nimi informácie a upozorni� ich
na nedostatky zistené pri vykonaní
bankového doh¾adu. Na poskytovanie
informácií pod¾a tohto odseku sa ne-
vz�ahuje povinnos� mlèanlivosti pod¾a
tohto zákona a osobitných predpisov. 18)

(11) Informácie poskytnuté pod¾a
odseku 10 mo�no pou�i� len na úèely
výkonu bankového doh¾adu, dozoru,
auditu a platobného styku urèenou
právnickou osobou9) a na úèely kontro-
ly audítorov. Orgány a osoby uvedené
v odseku 10 sú povinné zabezpeèi� uta-
jenie týchto informácií a zachováva�
o nich mlèanlivos� pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov;18) tieto infor-
mácie si mô�u orgány a osoby uvedené
v odseku 10 poskytnú� navzájom len so
súhlasom Národnej banky Slovenska.

(12) Finanènou in�titúciou sa na
úèely tohto zákona rozumie iná práv-
nická osoba ako banka pod¾a tohto zá-
kona, ktorá v rámci svojho podnikania
vykonáva ako svoju rozhodujúcu alebo
podstatnú èinnos� niektorú z èinností
uvedených v § 2 ods. 2 alebo ktorej
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16) § 69 ods. 2 a § 70 zákona è. 600/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
17) § 17 zákona Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
18) Napríklad § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskor�ích

predpisov.
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hlavným predmetom podnikania je na-
dobúdanie podielov na majetku pod¾a
osobitného predpisu,19) ako aj akýko¾-
vek subjekt so sídlom v zahranièí s ob-
dobným predmetom èinnosti. Za súèas�
právnickej osoby, ktorej hlavným pred-
metom podnikania je nadobúdanie po-
dielu na majetku pod¾a osobitného
predpisu,19) sa na úèely tohto zákona
pova�ujú aj òou spravované podielové
fondy.20)

TRETIA ÈAS�

BANKOVÉ POVOLENIE

§ 7
(1) O udelení bankového povolenia

rozhoduje Národná banka Slovenska.
O udelení bankového povolenia pre
banky pod¾a osobitného predpisu 21)

a o udelení bankového povolenia na vy-
konávanie hypotekárnych obchodov
rozhoduje Národná banka Slovenska
po dohode s Ministerstvom financií Slo-
venskej republiky (ïalej len �minister-
stvo�). �iados� o udelenie bankového
povolenia sa predkladá Národnej ban-
ke Slovenska.

(2) Na udelenie bankového povole-
nia pod¾a odseku 1 musia by� splnené
tieto podmienky:

a) peòa�ný vklad do základného ima-
nia banky najmenej 500 000 000 Sk
a peòa�ný vklad do základného
imania banky, ktorá vykonáva hy-

potekárne obchody, najmenej
1 000 000 000 Sk,

b) preh¾adný a dôveryhodný pôvod
peòa�ného vkladu do základného
imania a ïal�ích finanèných zdrojov
banky,

c) spôsobilos� a vhodnos� osôb, ktoré
budú akcionármi s kvalifikovanou
úèas�ou na banke, a preh¾adnos�
vz�ahov týchto osôb s inými osoba-
mi, najmä preh¾adnos� podielov na
základnom imaní a na hlasovacích
právach,

d) návrh èlenov �tatutárneho orgánu
pod¾a § 24 ods. 1,

e) odborná spôsobilos� a dôveryhod-
nos� fyzických osôb, ktoré sú navr-
hované za èlenov �tatutárneho or-
gánu, za èlenov dozornej rady, za
vedúcich zamestnancov 22) a za ve-
dúceho útvaru vnútornej kontroly
a vnútorného auditu,

f) návrh stanov banky,

g) obchodný plán vychádzajúci z na-
vrhovanej stratégie èinnosti banky
podlo�enej reálnymi ekonomický-
mi výpoètami,

h) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väz-
bami, ku ktorej patrí aj akcionár
s kvalifikovanou úèas�ou na banke,

i) úzke väzby v rámci skupiny pod¾a
písmena h) nebránia výkonu banko-
vého doh¾adu,
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Aktualizácia è. 77



j) právny poriadok a spôsob jeho
uplatòovania v �táte, na ktorého
území má skupina pod¾a písmena
h) úzke väzby, nebránia výkonu
bankového doh¾adu,

k) sídlo budúcej banky, jej ústredie
a vykonávanie jej bankovej èinnosti
musí by� na území Slovenskej re-
publiky; bankové èinnosti mô�e vy-
konáva� banka aj mimo územia Slo-
venskej republiky prostredníctvom
svojej poboèky alebo bez zalo�enia
poboèky za podmienok ustanove-
ných týmto zákonom,

l) preukáza� finanènú schopnos� ak-
cionárov zakladajúcich banku pre-
klenú� prípadnú nepriaznivú fi-
nanènú situáciu banky.

(3) Národná banka Slovenska �ia-
dos� pod¾a odseku 1 zamietne, ak �iada-
te¾ nesplní niektorú podmienku uvede-
nú v odseku 2. Dôvodom na zamietnu-
tie �iadosti pod¾a odseku 1 nemô�u by�
ekonomické potreby finanèného trhu.

(4) Banka je povinná pred zaèatím
vykonávania povolených bankových
èinností preukáza� Národnej banke Slo-
venska

a) splatenie peòa�ného vkladu do zá-
kladného imania v plnej vý�ke,

b) technickú, organizaènú a personál-
nu pripravenos� na výkon povole-
ných bankových èinností banky,
existenciu riadiaceho a kontrolného
systému banky vrátane útvaru vnú-
tornej kontroly a vnútorného auditu
a systému riadenia rizík,

c) splnenie povinnosti pod¾a § 27
ods. 6.

(5) Výkon bankových èinností uve-
dených v bankovom povolení mô�e
banka zaèa� na základe písomného
oznámenia Národnej banky Slovenska
o splnení podmienok pod¾a odseku 4.

(6) Podmienky pod¾a odsekov 2 a 4
je banka povinná dodr�iava� poèas celej
doby platnosti bankového povolenia.

(7) �iadate¾, ktorého akcionárom
s kvalifikovanou úèas�ou je zahranièná
banka, predlo�í súèasne so �iados�ou
o udelenie bankového povolenia záväz-
né písomné vyjadrenie orgánu banko-
vého doh¾adu �tátu, v ktorom má táto
zahranièná banka sídlo, k zriadeniu
banky na území Slovenskej republiky,
ako aj záväzný písomný prís¾ub tohto
orgánu bankového doh¾adu o vèasnom
písomnom informovaní Národnej ban-
ky Slovenska o zmenách v primeranosti
vlastných zdrojov a likvidite zahraniè-
nej banky a o iných skutoènostiach, kto-
ré by mohli ma� negatívny vplyv na
schopnos� zahraniènej banky plni� svo-
je záväzky.

(8) Ak sa má udeli� bankové povole-
nie pod¾a odseku 1 �iadate¾ovi,

a) ktorý bude dcérskou spoloènos�ou
zahraniènej banky so sídlom na úze-
mí èlenského �tátu,

b) ktorý bude dcérskou spoloènos�ou
materskej spoloènosti zahraniènej
banky so sídlom na území èlenské-
ho �tátu,

c) ktorého kontrolujú tie isté osoby,
ktoré kontrolujú zahraniènú banku
so sídlom na území èlenského �tátu,

Národná banka Slovenska prerokuje
vydanie bankového povolenia s orgá-
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nom bankového doh¾adu èlenského
�tátu, v ktorom má zahranièná banka
sídlo.

(9) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
(ïalej len �zbierka zákonov�), ustanoví

a) nále�itosti �iadosti o udelenie ban-
kového povolenia pod¾a odseku 1
vrátane nále�itostí �iadosti banky,
ktorá má vykonáva� èinnos� pod¾a
osobitného predpisu,21) a �iadosti
banky, ktorá má vykonáva� hypote-
kárne obchody a doklady priklada-
né k �iadosti,

b) podrobnosti o podmienkach pod¾a
odseku 2 a spôsob preukazovania
splnenia týchto podmienok,

c) spôsob preukazovania splnenia po-
vinností pod¾a odseku 4.

(10) Za vhodnú osobu na úèely toh-
to zákona sa pova�uje osoba, ktorá hod-
noverne preuká�e splnenie podmienok
pod¾a odseku 2 písm. b) a zo v�etkých
okolností je zrejmé, �e zabezpeèí riadne
a bezpeèné vykonávanie bankových
èinností v záujme stability bankového
sektora.

(11) Kvalifikovanou úèas�ou sa na
úèely tohto zákona rozumie priamy ale-
bo nepriamy podiel alebo ich súèet, kto-
rý predstavuje aspoò 5 % na základnom
imaní právnickej osoby alebo na hlaso-
vacích právach v právnickej osobe, ale-
bo mo�nos� uplatòovania vplyvu na
riadení tejto právnickej osoby porovna-
te¾ného s vplyvom zodpovedajúcim to-

muto podielu (ïalej len �významný
vplyv�).

(12) Nepriamym podielom sa na
úèely tohto zákona rozumie podiel dr-
�aný sprostredkovane, a to prostredníc-
tvom právnickej osoby alebo osôb, nad
ktorou alebo nad ktorými právnická
osoba vykonáva kontrolu.

(13) Skupinou s úzkymi väzbami sa
na úèely tohto zákona rozumie akýko¾-
vek vz�ah medzi dvoma alebo viacerý-
mi osobami, pri ktorom má jedna z osôb
na druhej osobe priamy alebo nepriamy
podiel na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach najmenej 20 % ale-
bo túto osobu priamo èi nepriamo kon-
troluje, alebo akýko¾vek vz�ah dvoch
alebo viacerých osôb kontrolovaných
tou istou osobou.

(14) Odbornou spôsobilos�ou sa na
úèely tohto zákona pri fyzických oso-
bách navrhnutých za èlenov �tatutárne-
ho orgánu, za vedúceho poboèky za-
hraniènej banky alebo za jeho zástupcu,
za vedúcich zamestnancov 22) a za vedú-
ceho útvaru vnútornej kontroly a vnú-
torného auditu rozumie ukonèené vy-
soko�kolské vzdelanie a najmenej pä�-
roèná prax v oblasti bankovníctva alebo
v inej finanènej oblasti a trojroèné ria-
diace skúsenosti v oblasti bankovníctva
alebo pä�roèné riadiace skúsenosti
v inej finanènej oblasti. Pri osobách na-
vrhnutých za èlenov dozornej rady sa
odbornou spôsobilos�ou rozumie pri-
meraná znalos� a skúsenosti v oblasti
bankovníctva alebo v inej finanènej ob-
lasti.
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(15) Za dôveryhodnú osobu na úèe-
ly tohto zákona sa pova�uje osoba, kto-
rá v posledných desiatich rokoch

a) nebola právoplatne odsúdená za
akýko¾vek trestný èin spáchaný
v súvislosti s výkonom riadiacej
funkcie alebo za akýko¾vek úmysel-
ný trestný èin; tieto skutoènosti sa
preukazujú výpisom z registra tres-
tov24) nie star�ím ako tri mesiace; ak
ide o cudzinca, tieto skutoènosti sa
preukazujú obdobným potvrdením
o bezúhonnosti vydaným príslu�-
ným orgánom �tátu jeho obvyklého
pobytu,

b) nepôsobila vo funkcii uvedenej
v odseku 2 písm. e) v banke alebo vo
funkcii uvedenej v § 8 ods. 2 písm. c)
v poboèke zahraniènej banky, ktorej
bolo odobraté bankové povolenie,
a to kedyko¾vek v období jedného
roka pred odobratím bankového
povolenia,

c) nepôsobila vo funkcii uvedenej
v odseku 2 písm. e) v banke, v ktorej
bola zavedená nútená správa, a to
kedyko¾vek v období jedného roka
pred zavedením nútenej správy,

d) nepôsobila vo funkcii uvedenej
v odseku 2 písm. e) v banke, na kto-
rú bol vyhlásený konkurz alebo kto-
rá vstúpila do likvidácie, a to kedy-
ko¾vek v období jedného roka pred
vyhlásením konkurzu alebo likvi-
dácie,

e) nemala právoplatne ulo�enú poku-
tu vy��iu ako 50 % zo sumy, ktorá sa
jej mohla ulo�i� pod¾a § 50 ods. 2.

(16) Osobu uvedenú v odseku 15
písm. b), c) a d) mô�e Národná banka
Slovenska uzna� za dôveryhodnú, ak
z celej povahy veci vyplýva, �e z h¾adis-
ka èasu pôsobenia vo funkcii uvedenej
v odseku 2 písm. e) alebo § 8 ods. 2
písm. c) nemohla táto osoba ovplyvni�
èinnos� banky alebo poboèky zahraniè-
nej banky a spôsobi� následky uvedené
v odseku 15 písm. b), c) a d).

(17) Dcérskou spoloènos�ou sa na
úèely tohto zákona rozumie právnická
osoba, nad ktorou je vykonávaná kon-
trola, a tie� akáko¾vek dcérska spoloè-
nos� dcérskej spoloènosti.

(18) Materskou spoloènos�ou sa na
úèely tohto zákona rozumie právnická
osoba, ktorá vykonáva kontrolu.

(19) Kontrolou sa na úèely tohto zá-
kona rozumie

a) priamy alebo nepriamy podiel naj-
menej 50 % na základnom imaní
právnickej osoby alebo na hlasova-
cích právach v právnickej osobe; na
úèely bankového doh¾adu na kon-
solidovanom základe sa kontrolou
rozumie aj priamy alebo nepriamy
podiel najmenej 20 % na základnom
imaní právnickej osoby alebo na
hlasovacích právach v právnickej
osobe,

b) právo vymenova� alebo odvoláva�
�tatutárny orgán, väè�inu èlenov
�tatutárneho orgánu, dozornej rady
alebo riadite¾a právnickej osoby,

c) mo�nos� vykonáva� vplyv na riade-
ní právnickej osoby porovnate¾ný
s vplyvom zodpovedajúcim podie-
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lu pod¾a písmena a) (ïalej len �roz-
hodujúci vplyv�), v ktorej je iná fy-
zická osoba spoloèníkom, akcioná-
rom alebo èlenom, a to na základe
zmluvy s právnickou osobou, sta-
nov právnickej osoby alebo dohody
s ostatnými spoloèníkmi, akcionár-
mi alebo èlenmi právnickej osoby,
alebo

d) mo�nos� vykonáva� priamo alebo
nepriamo rozhodujúci vplyv iným
spôsobom.

§ 8
(1) O udelení bankového povolenia

pre zahraniènú banku na vykonávanie
bankových èinností prostredníctvom jej
poboèky na území Slovenskej republi-
ky rozhoduje Národná banka Sloven-
ska. �iados� o udelenie bankového po-
volenia predkladá zahranièná banka
Národnej banke Slovenska.

(2) Na udelenie bankového povole-
nia pod¾a odseku 1 musia by� splnené
tieto podmienky:

a) dostatoèný objem a preh¾adnos� pô-
vodu finanèných zdrojov poskytnu-
tých zahraniènou bankou jej poboè-
ke s oh¾adom na rozsah a rizikovos�
podnikania poboèky,

b) dôveryhodnos� zahraniènej banky
a jej finanèná schopnos� primeraná
rozsahu podnikania jej poboèky,

c) odborná spôsobilos� a dôveryhod-
nos� osôb navrhovaných zahraniè-
nou bankou na riadenie jej poboèky,

d) obchodný plán zahraniènej banky
vychádzajúci z navrhovanej straté-
gie èinnosti jej poboèky, podlo�ený

reálnymi ekonomickými výpoèta-
mi,

e) preh¾adnos� skupiny s úzkymi väz-
bami, ku ktorej patrí zahranièná
banka,

f) úzke väzby v rámci skupiny pod¾a
písmena e) nebránia výkonu banko-
vého doh¾adu,

g) právny poriadok a spôsob jeho
uplatòovania v �táte, na ktorého
území má skupina pod¾a písmena e)
úzke väzby, nebránia výkonu ban-
kového doh¾adu,

h) zahranièná banka, ktorá chce pôso-
bi� prostredníctvom poboèky na
území Slovenskej republiky, má
sídlo, ústredie a vykonáva svoju
èinnos� v tom istom �táte.

(3) Národná banka Slovenska �ia-
dos� pod¾a odseku 1 zamietne, ak �iada-
te¾ nesplní niektorú podmienku uvede-
nú v odseku 2. Dôvodom na zamietnu-
tie �iadosti pod¾a odseku 1 nemô�u by�
ekonomické potreby trhu.

(4) Poboèka zahraniènej banky je
povinná pred zaèatím vykonávania po-
volených bankových èinností preuká-
za� Národnej banke Slovenska

a) technickú, organizaènú a personál-
nu pripravenos� na výkon povole-
ných bankových èinností poboèky
zahraniènej banky, existenciu ria-
diaceho a kontrolného systému po-
boèky zahraniènej banky vrátane
útvaru vnútornej kontroly a vnútor-
ného auditu a systému riadenia ri-
zík,

b) splnenie povinnosti pod¾a § 27
ods. 6.

Zákon o bankách

7/1-11



(5) Výkon povolených bankových
èinností mô�e poboèka zahraniènej
banky zaèa� na základe písomného
oznámenia Národnej banky Slovenska
o splnení podmienok pod¾a odseku 4.

(6) Podmienky pod¾a odsekov 2, 4
a 9 je poboèka zahraniènej banky povin-
ná dodr�iava� poèas celej doby platnos-
ti bankového povolenia.

(7) Zahranièná banka predlo�í sú-
èasne so �iados�ou o udelenie bankové-
ho povolenia záväzné písomné vyja-
drenie orgánu bankového doh¾adu �tá-
tu, v ktorom má zahranièná banka síd-
lo, k zriadeniu jej poboèky na území
Slovenskej republiky, ako aj záväzný
písomný prís¾ub tohto orgánu banko-
vého doh¾adu o vèasnom písomnom in-
formovaní Národnej banky Slovenska
o zmenách primeranosti vlastných
zdrojov a likvidite zahraniènej banky
a o iných skutoènostiach, ktoré by mo-
hli ma� negatívny vplyv na schopnos�
zahraniènej banky a jej poboèky plni�
svoje záväzky.

(8) Poboèka zahraniènej banky
v oznaèení svojho sídla a v písomnom
styku musí v�dy vo svojom názve uvá-
dza� oznaèenie poboèka zahraniènej
banky.

(9) V bankovom povolení pod¾a od-
seku 1 mô�e by� povolené vykonávanie
hypotekárnych obchodov iba vtedy, ak
zahranièná banka, ktorá o bankové po-
volenie pod¾a odseku 1 �iada, má povo-
lené vykonávanie hypotekárnych ob-
chodov v �táte, v ktorom má sídlo, a ak
právny poriadok tohto �tátu zaruèuje
rovnaké práva pre dl�níkov z hypote-
kárnych úverov alebo komunálnych

úverov a pre majite¾ov hypotekárnych
zálo�ných listov emitovaných v Sloven-
skej republike pod¾a osobitného pred-
pisu6) vrátane rovnakého postavenia
v konkurznom konaní ako pre dl�níkov
z hypotekárnych úverov alebo komu-
nálnych úverov a pre majite¾ov hypote-
kárnych zálo�ných listov v �táte, v kto-
rom má sídlo, najmenej v�ak v rozsahu
práv zabezpeèených dl�níkom z hypo-
tekárnych úverov alebo komunálnych
úverov a majite¾om hypotekárnych zá-
lo�ných listov právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

(10) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví

a) nále�itosti �iadosti o udelenie ban-
kového povolenia pod¾a odseku 1
vrátane nále�itostí �iadosti pod¾a
odseku 1 pre poboèku, ktorá má vy-
konáva� hypotekárne obchody,
a doklady prikladané k �iadosti,

b) podrobnosti o podmienkach pod¾a
odseku 2 a spôsob preukazovania
splnenia týchto podmienok,

c) spôsob preukazovania splnenia po-
vinností pod¾a odseku 4.

(11) Dôvodom na zamietnutie �ia-
dosti o bankové povolenie pod¾a odse-
ku 1 nemô�e by� skutoènos�, �e právna
forma zahraniènej banky nezodpovedá
forme akciovej spoloènosti.

§ 9
(1) Bankové povolenie sa ude¾uje na

dobu neurèitú a nie je prevodite¾né na
inú osobu ani neprechádza na právne-
ho nástupcu.
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(2) Bankové povolenie obsahuje
presné vymedzenie povolených banko-
vých èinností a mô�e obsahova� aj pod-
mienky, ktoré musí banka alebo poboè-
ka zahraniènej banky splni� pred zaèa-
tím povolenej èinnosti, prípadne ktoré
musí dodr�iava� pri výkone povolenej
bankovej èinnosti.

(3) V bankovom povolení mo�no
obmedzi� rozsah alebo spôsob výkonu
niektorých bankových èinností. Na �ia-
dos� banky alebo poboèky zahraniènej
banky mo�no bankové povolenie roz�í-
ri� o ïal�ie bankové èinnosti rozhodnu-
tím; to isté platí o roz�írení obmedzené-
ho rozsahu alebo spôsobu vykonávania
bankových èinností.

(4) Banka je povinná písomne infor-
mova� Národnú banku Slovenska
o zmenách podmienok, ktoré boli pod-
kladom na udelenie bankového povole-
nia pod¾a § 7, a stanov banky vopred; na
zmeny èlenov a zvolenie nových èlenov
jej �tatutárneho orgánu, zmeny èlenov
a zvolenie nových èlenov jej dozornej
rady, na zmenu vedúcich zamestnan-
cov,22) na zmenu vedúceho útvaru vnú-
tornej kontroly a vnútorného auditu
a na zmenu sídla banky je potrebný
predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska, inak je toto zvolenie alebo
zmena neplatná.

(5) Zahranièná banka a poboèka za-
hraniènej banky sú povinné písomne
informova� Národnú banku Slovenska
o zmenách podmienok, ktoré boli pod-
kladom na udelenie bankového povole-
nia pod¾a § 8, vopred; na zmenu vedú-
ceho poboèky zahraniènej banky, na
zmenu vedúcich zamestnancov, 22) na

zmenu vedúceho útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu a na zme-
nu sídla poboèky zahraniènej banky je
potrebný predchádzajúci súhlas Ná-
rodnej banky Slovenska, inak je táto
zmena neplatná.

(6) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné poda� príslu�nému
súdu návrh na zápis povolených ban-
kových èinností do obchodného regis-
tra na základe bankového povolenia do
desiatich dní odo dòa, keï bankové po-
volenie nadobudlo právoplatnos�, a sú
povinné ulo�i� v Národnej banke Slo-
venska výpis z obchodného registra do
desiatich dní odo dòa právoplatnosti
rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu
do obchodného registra alebo zmeny
zápisu v obchodnom registri.

§ 10
Bankové povolenie nemo�no udeli�,

ak by to bolo v rozpore s medzinárod-
nou zmluvou, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná.

§ 11
(1) Zahranièná banka so sídlom na

území èlenského �tátu mô�e vykonáva�
na území Slovenskej republiky pro-
stredníctvom svojej poboèky bankové
èinnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 2 s výnimkou
bankových èinností pod¾a § 2 ods. 2
písm. n) a o) bez bankového povolenia,
ak oprávnenie na ich výkon bolo tejto
zahraniènej banke udelené v èlenskom
�táte, a to na základe súhlasného pí-
somného vyjadrenia orgánu bankové-
ho doh¾adu príslu�ného èlenského �tá-
tu doruèeného Národnej banke Slo-
venska.
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(2) Zahranièná banka pod¾a odseku
1 je ïalej oprávnená na vykonávanie
bankových èinností pod¾a § 2 ods. 1 a 2
s výnimkou bankových èinností pod¾a
§ 2 ods. 2 písm. n) a o) aj bez zalo�enia
poboèky, a to na základe písomného
oznámenia orgánu bankového doh¾adu
príslu�ného èlenského �tátu o predpo-
kladaných bankových èinnostiach do-
ruèeného Národnej banke Slovenska
pred prvým uskutoènením bankového
obchodu.

(3) Rovnaké èinnosti, ako sú uvede-
né v odsekoch 1 a 2, mô�e na území Slo-
venskej republiky vykonáva� i zahra-
nièná finanèná in�titúcia so sídlom na
území èlenského �tátu, ktorá je dcér-
skou spoloènos�ou zahraniènej banky
pod¾a odseku 1 alebo dcérskou spoloè-
nos�ou dvoch alebo viacerých zahraniè-
ných bánk pod¾a odseku 1, ktorých sta-
novy alebo spoloèenská zmluva umo�-
òujú vykonávanie týchto èinností za
týchto podmienok:

a) zahranièná banka alebo zahranièné
banky majú oprávnenie na výkon
bankových èinností na území èlen-
ského �tátu, ktorého právnym po-
riadkom sa zahranièná finanèná in-
�titúcia riadi,

b) zahranièná finanèná in�titúcia sku-
toène vykonáva bankové èinnosti na
území toho istého èlenského �tátu,

c) zahranièná banka alebo zahranièné
banky vlastnia najmenej 90 % hlaso-
vacích práv zahraniènej finanènej in-
�titúcie,

d) zahranièná banka alebo zahranièné
banky zabezpeèia obozretné riade-
nie zahraniènej finanènej in�titúcie

a zabezpeèia neodvolate¾né spoloè-
né a nerozdielne ruèenie za záväz-
ky, ktoré zahranièná finanèná in�ti-
túcia na seba prevzala; so spôsobom
ruèenia musí orgán bankového do-
h¾adu príslu�ného èlenského �tátu
súhlasi� a

e) zahranièná finanèná in�titúcia pod-
lieha konsolidovanému bankové-
mu doh¾adu nad konsolidovaným
celkom zahraniènej banky alebo za-
hranièných bánk.

(4) Skutoènosti uvedené v odseku 3
preukazuje zahranièná finanèná in�ti-
túcia Národnej banke Slovenska písom-
ným potvrdením orgánu bankového
doh¾adu príslu�ného èlenského �tátu.
Na túto zahraniènú finanènú in�titúciu
sa primerane vz�ahujú ustanovenia § 16
a� 18 a § 20.

(5) Zahranièná banka, ktorá nepo�í-
va výhody jedného bankového povole-
nia pod¾a práva Európskych spoloèen-
stiev, alebo banka so sídlom v �táte, kto-
rý nepo�íva výhody jedného bankové-
ho povolenia pod¾a práva Európskych
spoloèenstiev, nemô�e vykonáva� na
území Slovenskej republiky prostred-
níctvom svojej poboèky bankové èin-
nosti bez bankového povolenia.

(6) Bankové èinnosti uvedené v § 2
ods. 2 písm. n) a o) mô�e zahranièná
banka pod¾a odseku 1 vykonáva� iba na
základe bankového povolenia pod¾a § 8
ods. 1.

(7) Na zahraniènú banku pod¾a od-
seku 1 sa nepou�ijú ustanovenia § 3, § 4
ods. 1, § 6 ods. 5 a 6, § 7 ods. 8, § 8 ods. 1
a� 8, § 9 ods. 5, § 22, § 28 ods. 1 písm. d)
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v prípade predaja poboèky zahraniènej
banky alebo jej èasti a § 64.

§ 12
(1) Národná banka Slovenska sa do

dvoch mesiacov od doruèenia vyjadre-
nia orgánu bankového doh¾adu príslu�-
ného èlenského �tátu o tom, �e nemá
dôvod pochybova� o organizaènej
�truktúre a finanènej situácii zahraniè-
nej banky pod¾a § 11 ods. 1, pripraví na
doh¾ad nad poboèkou tejto zahraniènej
banky, a ak je to potrebné, oznámi jej
ustanovenia v�eobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej repub-
liky, ktoré sa na jej èinnos� budú vz�a-
hova�.

(2) Po doruèení vyjadrenia pod¾a
odseku 1 alebo po márnom uplynutí
dvoch mesiacov mô�e poboèka zahra-
niènej banky pod¾a § 11 ods. 1 vykoná-
va� bankové èinnosti na území Sloven-
skej republiky.

§ 13
(1) Banka, ktorá chce zalo�i� svoju

poboèku na území èlenského �tátu, pí-
somne oznámi Národnej banke Sloven-
ska:

a) na území ktorého èlenského �tátu
chce zalo�i� poboèku,

b) sídlo poboèky v èlenskom �táte,

c) mená a priezviská osôb zodpoved-
ných za riadenie poboèky,

d) obchodný plán obsahujúci najmä
výpoèet predpokladaných èinností,

e) organizaènú �truktúru poboèky.

(2) Ak Národná banka Slovenska
nemá dôvody pochybova� o organizaè-
nej �truktúre a finanènej situácii banky

vo vz�ahu k povoleným bankovým èin-
nostiam, odovzdá do troch mesiacov od
doruèenia informácií pod¾a odseku 1
tieto informácie, údaje o vý�ke vlast-
ných zdrojov financovania banky pre
výpoèet primeranosti vlastných zdro-
jov, údaje o primeranosti vlastných
zdrojov a podrobnosti o ochrane vkla-
dov orgánu bankového doh¾adu prí-
slu�ného èlenského �tátu, o èom infor-
muje aj banku.

(3) Ak sú pochybnosti o skutoènos-
tiach uvedených v odseku 2, Národná
banka Slovenska v lehote uvedenej
v odseku 2 informuje banku o tom, �e jej
oznámenie nebolo odovzdané orgánu
bankového doh¾adu príslu�ného èlen-
ského �tátu, a svoj postup odôvodní.

(4) Zmeny v údajoch uvedených
v odsekoch 1 a 2 banka písomne oznámi
najmenej 30 dní pred uskutoènením
pripravovaných zmien Národnej banke
Slovenska a orgánu bankového doh¾a-
du príslu�ného èlenského �tátu.

(5) Ak banka chce na území èlenské-
ho �tátu vykonáva� bankové èinnosti
pod¾a § 2 ods. 1 a 2 s výnimkou banko-
vých èinností pod¾a § 2 ods. 2 písm. n)
a o) bez zalo�enia poboèky, písomne
oznámi predpokladané bankové èin-
nosti pred prvým uskutoènením ban-
kového obchodu Národnej banke Slo-
venska, ktorá toto oznámenie do jedné-
ho mesiaca za�le orgánu bankového do-
h¾adu príslu�ného èlenského �tátu.

(6) Ak finanèná in�titúcia so sídlom
na území Slovenskej republiky, ktorá je
dcérskou spoloènos�ou banky alebo
dcérskou spoloènos�ou dvoch alebo
viacerých bánk, vykonáva bankové èin-
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nosti v èlenskom �táte a nespåòa obdob-
né podmienky uvedené v § 11 ods. 3
písm. a) a� e), Národná banka Sloven-
ska bezodkladne oznámi tieto skutoè-
nosti orgánu bankového doh¾adu prí-
slu�ného èlenského �tátu.

§ 14
(1) Doh¾ad nad poboèkou banky za-

lo�enej na území èlenského �tátu vyko-
náva Národná banka Slovenska. Do-
h¾ad nad likviditou tejto poboèky vyko-
náva orgán bankového doh¾adu prí-
slu�ného èlenského �tátu v spolupráci
s Národnou bankou Slovenska, ak sa
nedohodnú inak. Táto poboèka podlie-
ha tie� opatreniam prijatým príslu�ným
èlenským �tátom v rámci jeho menovej
politiky; v prípade �tátov, ktoré zavied-
li euro ako svoju menu, táto poboèka
podlieha opatreniam prijatým Európ-
skou centrálnou bankou.

(2) Ak orgán bankového doh¾adu
príslu�ného èlenského �tátu upozorní
Národnú banku Slovenska, �e poboèka
banky pri výkone bankových èinností
na území tohto èlenského �tátu poru�u-
je právne predpisy, Národná banka Slo-
venska prijme potrebné opatrenia na
ukonèenie protiprávneho stavu.

(3) Ak poboèka banky pri výkone
bankových èinností na území èlenského
�tátu poru�í právne predpisy èlenského
�tátu, je povinná vykona� alebo strpie�
opatrenia prijaté orgánom bankového
doh¾adu príslu�ného èlenského �tátu.

§ 15
Pri výkone bankového doh¾adu

pod¾a § 14 v oblasti sledovania rizík
vzniknutých z pôsobenia na finanènom

trhu na území príslu�ného èlenského
�tátu mô�e príslu�ný èlenský �tát od
poboèky banky po�adova� rovnaké in-
formácie ako od bánk so sídlom na jeho
území. Príslu�ný èlenský �tát mô�e od
banky, ktorá má poboèku na jeho úze-
mí, po�adova� pravidelné hlásenie o jej
bankových èinnostiach na svojom úze-
mí na �tatistické úèely. Banka je povin-
ná tejto �iadosti vyhovie�.

§ 16
Doh¾ad nad poboèkou zahraniènej

banky pod¾a § 11 ods. 1 na území Slo-
venskej republiky vykonáva orgán ban-
kového doh¾adu príslu�ného èlenského
�tátu. Doh¾ad nad likviditou tejto po-
boèky vykonáva Národná banka Slo-
venska v spolupráci s orgánom banko-
vého doh¾adu príslu�ného èlenského
�tátu, ak sa nedohodnú inak. Táto po-
boèka tie� podlieha opatreniam Národ-
nej banky Slovenska prijatým v rámci jej
menovej politiky; ak Slovenská republi-
ka zavedie euro ako svoju menu, táto
poboèka podlieha opatreniam prijatým
Európskou centrálnou bankou. Opatre-
nia Národnej banky Slovenska nesmú
by� diskriminaèné a obmedzujúce.

§ 17
(1) Ak Národná banka Slovenska

zistí, �e poboèka zahraniènej banky
pod¾a § 11 ods. 1 pri výkone bankových
èinností alebo zahranièná banka pod¾a
§ 11 ods. 1 pri poskytovaní bankových
slu�ieb pod¾a § 11 ods. 2 na území Slo-
venskej republiky poru�í právne pred-
pisy, bezodkladne po�iada túto zahra-
niènú banku o ukonèenie protiprávne-
ho stavu.
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(2) Ak zahranièná banka pod¾a od-
seku 1 nevykoná potrebné opatrenia,
Národná banka Slovenska upozorní na
túto skutoènos� orgán bankového do-
h¾adu príslu�ného èlenského �tátu a po-
�iada ho o vykonanie neodkladných
opatrení potrebných na ukonèenie proti-
právneho stavu a o poskytnutie infor-
mácie o prijatých opatreniach.

(3) Ak napriek opatreniu pod¾a od-
seku 2 poboèka zahraniènej banky po-
d¾a odseku 1 alebo zahranièná banka
pod¾a odseku 1 naïalej poru�uje práv-
ne predpisy, mô�e Národná banka Slo-
venska po predchádzajúcom informo-
vaní orgánu bankového doh¾adu prí-
slu�ného èlenského �tátu prija� opatre-
nia potrebné na ukonèenie protiprávne-
ho stavu vrátane opatrení potrebných
na zamedzenie a ukonèenie èinnosti po-
boèky zahraniènej banky pod¾a odseku
1. Poboèka zahraniènej banky a zahra-
nièná banka sú povinné prijaté opatre-
nia vykona�.

(4) Ak vec neznesie odklad, mô�e
Národná banka Slovenska prija� opa-
trenie na ochranu klientov poboèky za-
hraniènej banky pod¾a odseku 1. O pri-
jatí takýchto opatrení informuje Národ-
ná banka Slovenska Komisiu Európ-
skych spoloèenstiev (ïalej len �komi-
sia�) a orgány bankového doh¾adu prí-
slu�ného èlenského �tátu. Národná
banka Slovenska zru�í alebo zmení pri-
jaté opatrenia na základe rozhodnutia
komisie.

§ 18
(1) Národná banka Slovenska je

oprávnená na �tatistické úèely vy�ado-
va�, aby zahranièná banka pod¾a § 11

ods. 1, ktorá vykonáva bankové èinnos-
ti prostredníctvom poboèky alebo bez
zalo�enia poboèky na území Slovenskej
republiky, podávala pravidelnú správu
o svojej èinnosti na území Slovenskej re-
publiky.

(2) Na úèely bankového doh¾adu
pod¾a § 16 je Národná banka Slovenska
oprávnená �iada�, aby poboèka zahra-
niènej banky pod¾a § 11 ods. 1 predkla-
dala výkazy, hlásenia a iné správy pod-
¾a § 42 ods. 2 a 3.

§ 19
(1) Národná banka Slovenska bez-

odkladne informuje orgán bankového
doh¾adu èlenského �tátu, v ktorom má
banka zriadenú poboèku, o odobratí
bankového povolenia banke.

(2) Národná banka Slovenska infor-
muje komisiu o poète a charaktere prí-
padov, keï odmietla postúpi� orgánu
bankového doh¾adu èlenského �tátu in-
formáciu o zalo�ení poboèky banky na
území èlenského �tátu.

(3) Národná banka Slovenska ozná-
mi komisii vydanie alebo odobratie
bankového povolenia banke na zriade-
nie jej poboèky mimo územia èlenského
�tátu alebo vydanie alebo odobratie
bankového povolenia zahraniènej ban-
ke so sídlom mimo územia èlenského
�tátu na zriadenie jej poboèky na území
Slovenskej republiky.

(4) Národná banka Slovenska ozná-
mi komisii, �e banka je alebo sa má sta�
dcérskou spoloènos�ou zahraniènej
banky, ktorá sa riadi právnym poriad-
kom krajiny, ktorá nie je èlenským �tá-
tom.
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(5) Národná banka Slovenska ozná-
mi komisii problémy, ktoré sa vyskytli
pri zakladaní banky alebo poboèky
banky v krajine, ktorá nie je èlenským
�tátom, alebo pri vykonávaní ich èin-
nosti.

§ 20
Zahranièné banky so sídlom v èlen-

skom �táte mô�u slobodne zabezpeèi�
reklamu bankovým èinnostiam posky-
tovaným v Slovenskej republike v súla-
de s právnym poriadkom Slovenskej re-
publiky.

�TVRTÁ ÈAS�

ZASTÚPENIE BANKY
ALEBO ZAHRANIÈNEJ BANKY

§ 21
(1) Banka je povinná vopred písom-

ne oznámi� Národnej banke Slovenska
zriadenie ka�dého svojho zastúpenia
v zahranièí. V oznámení o zriadení za-
stúpenia uvedie

a) oznaèenie sídla zastúpenia,

b) meno a priezvisko vedúceho zastú-
penia a adresu jeho trvalého pobytu.

(2) Zastúpením banky sa na úèely
tohto zákona rozumie organizaèná
zlo�ka banky, ktorá propaguje èinnos�
banky v zahranièí alebo získava infor-
mácie o mo�nostiach hospodárskej spo-
lupráce v zahranièí.

(3) Zastúpenie banky nemô�e vyko-
náva� bankové èinnosti ani inak podni-
ka�.

§ 22
(1) Zahranièná banka alebo obdob-

ná zahranièná finanèná in�titúcia, ktorá

vykonáva bankové èinnosti, mô�e zria-
di� na území Slovenskej republiky svoje
zastúpenie na základe registrácie. O re-
gistrácii rozhoduje Národná banka Slo-
venska na základe �iadosti o registráciu.

(2) Zastúpením zahraniènej banky
alebo obdobnej zahraniènej finanènej
in�titúcie, ktorá vykonáva bankové èin-
nosti (ïalej len �zahranièné zastúpe-
nie�), sa na úèely tohto zákona rozumie
jej organizaèná zlo�ka, ktorá propaguje
èinnos� zahraniènej banky alebo obdob-
nej zahraniènej finanènej in�titúcie ale-
bo získava informácie o mo�nostiach
hospodárskej spolupráce so Sloven-
skou republikou. Zahranièné zastúpe-
nie v oznaèení svojho sídla a v písom-
nom styku musí v�dy vo svojom názve
uvádza� oznaèenie zastúpenie.

(3) Zahranièné zastúpenie nemô�e
vykonáva� bankové èinnosti ani inak
podnika�. Nezapisuje sa do obchodné-
ho registra.

(4) Zahranièná banka alebo obdob-
ná zahranièná finanèná in�titúcia, ktorá
vykonáva bankové èinnosti, je povinná
vopred písomne oznámi� Národnej
banke Slovenska zmenu umiestnenia
zahranièného zastúpenia, zmenu vedú-
ceho a zatvorenie zahranièného zastú-
penia. Pri zmene vedúceho zahranièné-
ho zastúpenia je povinná predlo�i�
v�etky doklady, ktoré predkladá zahra-
nièná banka alebo obdobná zahranièná
finanèná in�titúcia pri �iadosti o regis-
tráciu zastúpenia.

(5) Vedúci zahranièného zastúpenia
mô�e robi� za zahraniènú banku alebo
obdobnú zahraniènú finanènú in�titú-
ciu iba pracovnoprávne úkony vo vz�a-
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hu k ostatným zamestnancom zahra-
nièného zastúpenia.

(6) Opatrením,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, sa ustanovia nále�i-
tosti �iadosti o registráciu zahranièné-
ho zastúpenia vrátane dokladov prikla-
daných k �iadosti.

(7) Zahranièné zastúpenie je povin-
né do 30 dní od registrácie písomne
oznámi� Národnej banke Slovenska,
v ktorej banke alebo poboèke zahraniè-
nej banky má vedené úèty.

(8) Zahranièné zastúpenie je povin-
né do 30 dní písomne oznámi� Národ-
nej banke Slovenska ka�dú zmenu, kto-
rá nastala oproti skutoènostiam tvoria-
cim podklad na jeho registráciu.

(9) Národná banka Slovenska je
oprávnená vykonáva� kontrolu dodr-
�iavania podmienok urèených v roz-
hodnutí o registrácii a ustanovených
v zákonoch alebo v iných v�eobecne zá-
väzných právnych predpisoch Sloven-
skej republiky. Zahranièné zastúpenie
je povinné Národnej banke Slovenska
pri vykonávaní tejto kontroly poskyt-
nú� òou po�adovanú súèinnos�.

(10) Ak zahranièné zastúpenie ne-
dodr�iava podmienky urèené v roz-
hodnutí o registrácii alebo poru�í záko-
ny alebo iné v�eobecne záväzné právne
predpisy Slovenskej republiky, Národ-
ná banka Slovenska mô�e rozhodnú�
o zru�ení registrácie.

(11) Registrácia zaniká dòom uve-
deným v písomnom oznámení zahra-
niènej banky alebo obdobnej zahraniè-

nej finanènej in�titúcie, ktorá vykonáva
bankové èinnosti, o zatvorení zahraniè-
ného zastúpenia alebo dòom zru�enia
zahraniènej banky alebo obdobnej za-
hraniènej finanènej in�titúcie, ktorá vy-
konáva bankové èinnosti.

P IATA ÈAS�

ORGANIZÁCIA
A RIADENIE BANKY

A POBOÈKY
ZAHRANIÈNEJ BANKY

§ 23
(1) Banka je povinná v stanovách

okrem nále�itostí ustanovených v oso-
bitnom predpise25) upravi� organizaènú
�truktúru a systém riadenia banky tak,
aby zabezpeèovali riadny a bezpeèný
výkon povolených bankových èinností
a umo�nili zdravý rozvoj a prosperitu
banky. Banka je povinná v stanovách
upravi� vz�ahy a spoluprácu medzi �ta-
tutárnym orgánom, dozornou radou,
vedúcimi zamestnancami banky, 22) útva-
rom vnútornej kontroly a vnútorného
auditu. Banka je tie� povinná v stano-
vách rozdeli� a upravi� právomoci
a zodpovednos� v banke za

a) tvorbu, uskutoèòovanie, sledovanie
a kontrolu obchodných zámerov
banky,

b) systém riadenia banky pri dodr�aní
pravidla pod¾a § 27 ods. 1 písm. d),

c) systém vnútornej kontroly vrátane
útvaru vnútornej kontroly a vnútor-
ného auditu zodpovedajúci zlo�i-
tosti a rizikám bankových èinností,
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d) oddelené riadenie rizík od banko-
vých èinností vrátane systému iden-
tifikácie, sledovania, merania a ria-
denia významných rizík, ktorým je
banka vystavená,

e) oddelené vykonávanie úverových
obchodov a investièných obchodov
(§ 34),

f) oddelené sledovanie rizík, ktorým
je banka vystavená pri vykonávaní
bankových èinností s osobami s oso-
bitným vz�ahom k banke,

g) primeraný informaèný systém vnú-
tri i navonok,

h) ochranu pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti.

(2) Útvar vnútornej kontroly a vnú-
torného auditu kontroluje dodr�iava-
nie zákonov a iných v�eobecne záväz-
ných právnych predpisov, vnútroban-
kových predpisov a postupov v banke
a skúma a hodnotí najmä funkènos�
a úèinnos� riadiaceho a kontrolného
systému banky, systému riadenia rizík
a dodr�iavania zásad obozretného pod-
nikania banky, skúma a hodnotí pripra-
venos� banky na vykonávanie nových
druhov obchodov z h¾adiska riadenia
rizík a skúma a hodnotí informácie
pod¾a § 37 ods. 4.

(3) Rizikami sa na úèely tohto záko-
na rozumejú najmä úverové riziko, tr-
hové riziko, riziko likvidity a prevádz-
kové riziko, ktoré mô�u spôsobi� stratu
pre banku alebo poboèku zahraniènej
banky.

(4) Obchodom pod¾a odseku 2 sa ro-
zumie vznik, zmena alebo zánik záväz-

kových vz�ahov26) medzi bankou alebo
poboèkou zahraniènej banky a ich
klientom a akéko¾vek operácie vrátane
nakladania s vkladmi.

(5) Kópiu platného znenia stanov
banka bezodkladne doruèí Národnej
banke Slovenska.

(6) Banka mô�e zriadi� poboèku
v zahranièí len po predchádzajúcom sú-
hlase Národnej banky Slovenska, ktorý
sa vydáva na �iados�. Nále�itosti �ia-
dosti o predchádzajúci súhlas vrátane
dokladov prikladaných k �iadosti usta-
noví opatrenie,23) ktoré vydá Národná
banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov.

§ 24
(1) Banka má �tatutárny orgán a do-

zornú radu. �tatutárnym orgánom je
predstavenstvo. �tatutárny orgán aj do-
zorná rada musia ma� najmenej troch
èlenov.

(2) Èlenovia �tatutárneho orgánu
banky zodpovedajú za vypracovanie
návrhu a za vykonávanie schválenej or-
ganizácie a systému riadenia banky
v súlade s § 23 ods. 1.

(3) Èlenovia �tatutárneho orgánu
banky sú povinní pozna�, riadi� a kon-
trolova� výkon povolených bankových
èinností a zabezpeèova� bezpeènos�
a zdravie banky. Bezpeènos�ou a zdra-
vím banky sa na úèely tohto zákona ro-
zumie také vykonávanie bankových
èinností, ktoré neohrozuje primeranos�
vlastných zdrojov, likviditu a obozret-
né podnikanie banky a oprávnené záuj-
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my vkladate¾ov a ostatných verite¾ov
alebo bankový systém.

(4) Èlenovia dozornej rady banky
sú povinní pozna� a dohliada� na výkon
povolených bankových èinností, na vý-
kon pôsobnosti �tatutárneho orgánu
banky a na uskutoèòovanie ostatnej èin-
nosti banky.

(5) Èlenovia �tatutárneho orgánu
banky, èlenovia dozornej rady banky
a vedúci zamestnanci banky 22) sú povin-
ní vykonáva� práva a povinnosti v súla-
de s právnym poriadkom Slovenskej re-
publiky s cie¾om dosahova� zvý�enie
hodnoty akcií banky alebo trvalý zisk
banky. Tým nie je dotknutá povinnos�
pod¾a odseku 3.

§ 25
(1) Èlen �tatutárneho orgánu banky

nemô�e by� �tatutárnym orgánom ale-
bo èlenom �tatutárneho orgánu, alebo
prokuristom, alebo èlenom dozornej
rady inej právnickej osoby, ktorá je
podnikate¾om. Zamestnanec banky ne-
mô�e by� �tatutárnym orgánom alebo
èlenom �tatutárneho orgánu, alebo pro-
kuristom, alebo èlenom dozornej rady
inej právnickej osoby, ktorá je klientom
tej istej banky. To neplatí pre èlenstvo

a) èlena �tatutárneho orgánu banky
v �tatutárnom orgáne alebo dozor-
nej rade finanènej in�titúcie pod
kontrolou banky, právnickej osoby
oprávnenej organizova� obchody
s cennými papiermi, v urèenej práv-
nickej osobe9) alebo podniku po-
mocných bankových slu�ieb,

b) zamestnanca banky v �tatutárnom
orgáne podniku pomocných banko-

vých slu�ieb alebo pre výkon funk-
cie �tatutárneho orgánu v òom.

(2) Èlen dozornej rady banky nemô-
�e by� èlenom �tatutárneho orgánu ani
zamestnancom tej istej banky, ani èle-
nom dozornej rady alebo �tatutárneho
orgánu inej banky a zároveò nemô�e
by� prokuristom ani osobou oprávne-
nou pod¾a zápisu v obchodnom registri
kona� v mene tej istej alebo inej banky
ani inej právnickej osoby, ktorá je klien-
tom tej istej banky. Èlen dozornej rady
banky mô�e by� zamestnancom tej istej
banky iba v prípade, �e je do funkcie
zvolený jej zamestnancami.

(3) Èlen �tatutárneho orgánu, èlen
dozornej rady banky a zamestnanec
banky nesmú zneu�íva� informácie na-
dobudnuté v súvislosti s výkonom svo-
jej funkcie alebo svojho zamestnania na
neoprávnené získavanie výhod pre
seba alebo pre iného.

(4) Vedúceho útvaru vnútornej kon-
troly a vnútorného auditu banky vyme-
núva a odvoláva �tatutárny orgán ban-
ky po predchádzajúcom súhlase dozor-
nej rady banky alebo na návrh dozornej
rady banky. Za tých istých podmienok
urèuje vedúcemu útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu banky
mzdové nále�itosti �tatutárny orgán
banky. Dozorná rada banky je oprávne-
ná po�iada� vedúceho útvaru vnútornej
kontroly a vnútorného auditu banky
o vykonanie kontroly banky v òou vy-
medzenom rozsahu.

(5) Vedúci útvaru vnútornej kontro-
ly a vnútorného auditu banky je povin-
ný bezodkladne informova� dozornú
radu banky a Národnú banku Sloven-
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ska o nedostatkoch zistených pri vyko-
návaní èinnosti pod¾a § 23 ods. 2.

(6) Vedúci útvaru vnútornej kontro-
ly a vnútorného auditu nemô�e by� èle-
nom �tatutárneho orgánu alebo èlenom
dozornej rady tej istej banky ani èlenom
�tatutárneho orgánu alebo èlenom do-
zornej rady inej právnickej osoby.

(7) Podnikom pomocných banko-
vých slu�ieb sa rozumie právnická oso-
ba, ktorá ako hlavnú èinnos� vykonáva
správu majetku, slu�by spracovania
dát alebo inú podobnú èinnos�, ktorá
pomáha pri zabezpeèovaní hlavnej èin-
nosti jednej alebo viacerých bánk alebo
poboèiek zahranièných bánk.

§ 26
(1) Ustanoveniami § 24 a 25 nie sú

dotknuté ustanovenia osobitného pred-
pisu.1)

(2) Ustanovenia § 23 a� 25 sa prime-
rane vz�ahujú aj na poboèku zahraniè-
nej banky, na vedúceho poboèky zahra-
niènej banky a na zamestnancov poboè-
ky zahraniènej banky.

� IESTA ÈAS�

PO�IADAVKY
NA PODNIKANIE BANKY

A POBOÈKY
ZAHRANIÈNEJ BANKY

§ 27
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky vykonávajú obchody so svojimi
klientmi na zmluvnom základe. Banka
a poboèka zahraniènej banky sú povin-
né pri výkone svojej èinnosti postupo-
va� obozretne, najmä sú povinné vyko-
náva� obchody

a) spôsobom, ktorý zoh¾adòuje a mini-
malizuje riziká,

b) spôsobom, ktorý nepo�kodzuje záuj-
my ich vkladate¾ov z h¾adiska ná-
vratnosti ich vkladov a ktorý ne-
ohrozuje bezpeènos� a zdravie ban-
ky a poboèky zahraniènej banky ale-
bo bezpeèné fungovanie bankového
systému poru�ením zákonov alebo
iných v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov,

c) za výhodných ekonomických a práv-
nych podmienok pre banku a po-
boèku zahraniènej banky a pre ich
klientov pri nimi vykonávaných ob-
chodoch na úèet klienta a pri vyna-
lo�ení odbornej starostlivosti,

d) tak, aby pri ka�dom obchode za ne
konali najmenej dve osoby.

(2) Nakladaním s vkladom sa na
úèely tohto zákona rozumie akýko¾vek
prevod, zmena alebo zru�enie vkladu
alebo obchodovanie s ním akýmko¾vek
spôsobom, ktorý má za následok zme-
nu jeho hodnoty, umiestnenia, vlastníc-
tva, dr�by, a tie� akáko¾vek zmena, kto-
rá umo�òuje u�ívanie vkladu.

(3) Vynalo�enie odbornej starostli-
vosti je banka alebo poboèka zahraniè-
nej banky povinná hodnoverne preuká-
za�. Vynalo�ením odbornej starostli-
vosti sa rozumie najmä, �e banka alebo
poboèka zahraniènej banky

a) pri jednotlivých predajoch, náku-
poch a ostatných obchodoch porov-
náva ponuky cien, prípadne dolo�í
nevhodnos� èi nemo�nos� posúde-
nia viacerých ponúk,
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b) dokumentuje spôsob uskutoènenia
obchodu, kontroluje objektívnos�
evidovaných údajov a predchádza
riziku vlastných finanèných strát,

c) uskutoèòuje analýzu ekonomickej
výhodnosti obchodov z dostupných
informácií,

d) vypracuje obchodné a investièné zá-
mery, ktoré sú podkladom na usku-
toèòovanie jednotlivých operácií.

(4) Banka alebo poboèka zahraniè-
nej banky, ktorá urobila chybu pri vy-
konávaní zúètovania alebo platobného
styku, je povinná na svoje náklady
a bez zbytoèného odkladu zabezpeèi�
nápravu.

(5) Banka alebo poboèka zahraniè-
nej banky nesmie uzatvára� zmluvy za
nápadne nevýhodných podmienok pre
òu, najmä také zmluvy, ktoré ju zavä-
zujú na hospodársky neodôvodnené pl-
nenie alebo na plnenie zjavne nezodpo-
vedajúce poskytovanej protihodnote
alebo ktorými sú zjavne nedostatoène
zabezpeèené jej poh¾adávky.

(6) Banka je povinná upravi� právne
vz�ahy s èlenmi �tatutárneho orgánu
a poboèka zahraniènej banky s vedúcim
poboèky zahraniènej banky písomnou
zmluvou, na ktorú sa nevz�ahuje oso-
bitný predpis27) a ktorá je v súlade s od-
sekmi 7 a 8.

(7) Èlen �tatutárneho orgánu je zod-
povedný v plnom rozsahu za �kodu
spôsobenú pri výkone svojej funkcie
v dôsledku poru�enia povinnosti èlena
�tatutárneho orgánu banky vyplývajú-
cej pre neho zo zákonov, z iných v�e-

obecne záväzných právnych predpisov,
zo stanov banky alebo z vnútorných ak-
tov riadenia.

(8) Vedúci poboèky zahraniènej
banky je zodpovedný v plnom rozsahu
za �kodu spôsobenú pri výkone svojej
funkcie v dôsledku poru�enia povin-
nosti vedúceho poboèky zahraniènej
banky vyplývajúcej pre neho zo záko-
nov, z iných v�eobecne záväzných
právnych predpisov alebo z vnútor-
ných aktov riadenia.

(9) Banka a poboèka zahraniènej
banky nesmú urobi� právne úkony na
svoje náklady v prospech èlena �tatu-
tárneho orgánu banky, èlena dozornej
rady banky alebo vedúceho poboèky
zahraniènej banky v súvislosti s poiste-
ním jeho zodpovednosti za �kodu po-
d¾a odsekov 7 a 8 alebo v súvislosti
s jeho poistením pre prípad jeho odvo-
lania z funkcie. Ak tieto osoby banka
alebo poboèka zahraniènej banky odvo-
lá z funkcie z dôvodu nedôveryhodnos-
ti pod¾a § 50 ods. 2, nesmie im vyplati�
�iadnu dohodnutú odmenu alebo od-
menu priznanú vnútornými predpismi;
právo na takúto odmenu zaniká.

(10) Dozorná rada banky je povinná
zabezpeèi� vymáhanie �kody, ktorá
vznikne banke pod¾a odseku 7.

§ 28
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej

banky Slovenska sa vy�aduje

a) na nadobudnutie alebo na prekro-
èenie podielu na základnom imaní
banky alebo na hlasovacích právach
v banke v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %,
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33 % alebo 50 % v jednej alebo v nie-
ko¾kých operáciách priamo alebo
konaním v zhode,

b) na zlúèenie, splynutie alebo na roz-
delenie banky vrátane zlúèenia inej
právnickej osoby s bankou alebo na
vrátenie bankového povolenia, ako
aj na zní�enie základného imania
banky, ak nejde o zní�enie z dôvodu
jeho zúètovania so stratou,

c) na zru�enie banky z iného dôvodu
ako pod¾a písmena b) alebo na zme-
nu jej právnej formy; v tom prípade
je banka povinná vráti� bankové po-
volenie dòom uvedeným v rozhod-
nutí o predchádzajúcom súhlase,

d) na predaj podniku banky, poboèky
zahraniènej banky alebo ich èasti, 28)

e) na to, aby sa banka stala dcérskou
spoloènos�ou inej materskej spolo-
ènosti.

(2) Na vydanie predchádzajúceho
súhlasu pod¾a odseku 1 musia by� pri-
merane splnené podmienky uvedené
v § 7 ods. 2 a 4; na vydanie súhlasu musí
by� preukázaný aj preh¾adný a dôvery-
hodný pôvod a dostatoèný objem a vy-
hovujúca skladba finanèných pro stried-
kov na vykonanie úkonu, na ktorý sa �ia-
da udelenie predchádzajúceho súhlasu.
Rozdelenie, splynutie, zlúèenie alebo
zru�enie banky vrátane zlúèenia inej
právnickej osoby s bankou ani predaj
banky alebo jej èasti28) nemô�e by� na
ujmu verite¾ov banky; to obdobne platí

aj na predaj poboèky zahraniènej banky
alebo jej èasti.28)

(3) Ustanovením odseku 1 nie sú
dotknuté ustanovenia osobitného pred-
pisu.29)

(4) Pod¾a predchádzajúceho súhla-
su udeleného pod¾a odseku 1 mo�no
postupova� najviac jeden rok, ak z roz-
hodnutia o jeho udelení nevyplýva
krat�ia lehota.

(5) Bez predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska pod¾a odse-
ku 1 je ka�dý právny úkon, na ktorý sa
vy�aduje predchádzajúci súhlas, ne-
platný. Neplatný je tie� ka�dý právny
úkon urobený na základe predchádza-
júceho súhlasu udeleného na základe
nepravdivých údajov.

(6) �iados� pod¾a odseku 1 písm. a)
podávajú osoby, ktoré nadobúdajú po-
diel na banke. �iados� pod¾a odseku 1
písm. b) a c) podáva banka, a ak ide
o zlúèenie alebo o splynutie, spoloène
banka a právnická osoba, s ktorou sa
banka zluèuje alebo s ktorou banka
splýva. �iados� pod¾a odseku 1 písm. d)
podáva spoloène banka alebo zahraniè-
ná banka a osoba, ktorá nadobúda ban-
ku, poboèku zahraniènej banky alebo jej
èas�. �iados� pod¾a odseku 1 písm. e)
podáva banka, ktorá sa má sta� dcér-
skou spoloènos�ou.

(7) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví nále�itosti
�iadosti o predchádzajúci súhlas pod¾a
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odseku 1 vrátane dokladov priklada-
ných k �iadosti.

(8) Ka�dý je povinný poskytnú� na
písomné po�iadanie Národnej banky
Slovenska v òou urèenej lehote òou po-
�adované informácie na úèel zis�ova-
nia, èi nedo�lo ku konaniu, na ktoré sa
vy�aduje predchádzajúci súhlas pod¾a
odseku 1, najmä informácie o vlastní-
koch podielov na obchodných spoloè-
nostiach alebo na dru�stvách a infor-
mácie o dohodách o výkone hlasova-
cích práv.

(9) Osoba, ktorá sa chce vzda� svoj-
ho podielu na základnom imaní banky
alebo na hlasovacích právach v banke
v takom rozsahu, �e jej podiel klesne
pod 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 %, je
povinná tento zámer alebo skutoènos�,
�e banka prestane by� jej dcérskou spo-
loènos�ou, vopred písomne oznámi�
Národnej banke Slovenska.

(10) Banka je povinná bezodkladne
písomne informova� Národnú banku
Slovenska o skutoènostiach uvedených
v odseku 1 písm. a) a d) a v odseku 9.

(11) Banka je povinná bezodkladne
na po�iadanie písomne informova� Ná-
rodnú banku Slovenska o svojich akcio-
nároch a o iných osobách, ktoré na val-
nom zhroma�dení banky vykonávali
hlasovacie práva; banka je povinná na
po�iadanie písomne informova� minis-
terstvo o svojich akcionároch.

(12) Konaním v zhode sa na úèely
tohto zákona rozumie

a) konanie smerujúce k dosiahnutiu
podielu na základnom imaní banky

alebo na hlasovacích právach, usku-
toènené medzi

1. právnickou osobou a jej spoloè-
níkmi alebo èlenmi, �tatutárny-
mi orgánmi, èlenmi �tatutár-
nych orgánov alebo dozorných
orgánov, zamestnancami práv-
nickej osoby, ktorí sú v priamej
riadiacej pôsobnosti �tatutárne-
ho orgánu alebo jeho èlena, ve-
dúcimi organizaènej zlo�ky,
ktorí sú zapísaní v obchodnom
registri, prokuristami, likvidá-
tormi, správcami konkurznej
podstaty èi vyrovnacími správ-
cami tejto právnickej osoby
a osobami im blízkymi30) alebo
medzi ktorýmiko¾vek týmito
osobami,

2. osobami, ktoré uzavreli dohodu
o zhodnom výkone hlasovacích
práv v jednej banke v zále�itos-
tiach týkajúcich sa jej riadenia
bez oh¾adu na formu dohody
alebo na to, èi je platná alebo ne-
platná,

3. ovládajúcou a ovládanou oso-
bou alebo medzi ovládanými
osobami priamo alebo sprost-
redkovane tou istou ovládajú-
cou osobou,

4. blízkymi osobami,30)

b) konanie dvoch alebo viacerých
právnických osôb smerujúce k do-
siahnutiu podielu na základnom
imaní banky alebo na hlasovacích
právach, v ktorých tá istá fyzická
osoba je �tatutárnym orgánom, èle-
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nom �tatutárneho orgánu, èlenom
dozorného orgánu, prokuristom
alebo má podiel na základnom ima-
ní právnickej osoby alebo na hlaso-
vacích právach v rozsahu najmenej
5 %, alebo má mo�nos� uplatòova�
z iných dôvodov vplyv na riadenie
týchto právnických osôb, ktorý je
porovnate¾ný s vplyvom pri ta-
komto podiele.

(13) Ovládajúcou osobou sa na úèe-
ly tohto zákona rozumie osoba, ktorá
má v právnickej osobe väè�inový podiel
na hlasovacích právach preto, �e má
podiel na právnickej osobe, s ktorým je
spojená väè�ina hlasovacích práv, alebo
�e na základe dohody s inými osobami
mô�e vykonáva� väè�inu hlasovacích
práv.

(14) Ovládanou osobou sa na úèely
tohto zákona rozumie právnická osoba,
v ktorej má ovládajúca osoba postave-
nie pod¾a odseku 13.

§ 29
(1) Banka nemô�e ma� kontrolu nad

právnickou osobou, ktorá nie je bankou
pod¾a tohto zákona, finanènou in�titú-
ciou alebo podnikom pomocných ban-
kových slu�ieb.

(2) Banka nemô�e pri nadobúdaní
podielov na základnom imaní právnic-
kej osoby, ktorá nie je bankou pod¾a
tohto zákona, finanènou in�titúciou ale-
bo podnikom pomocných bankových
slu�ieb, prekroèi�

a) v jednej právnickej osobe 15 % vlast-
ných zdrojov financovania banky
(ïalej len �vlastné zdroje�) a

b) v súhrne voèi v�etkým právnickým
osobám 60 % vlastných zdrojov.

(3) Banka mô�e prekroèi� nadobud-
nutie podielov na základnom imaní
pod¾a odseku 2, len ak primerane zvý�i
svoje vlastné zdroje do troch mesiacov
od prekroèenia podielu pod¾a odseku 2.
Na takýto postup sa vy�aduje predchá-
dzajúci súhlas Národnej banky Sloven-
ska.

(4) Zákazy pod¾a odseku 2 neplatia
v prípade nadobúdania akcií na úèel
obchodovania s nimi. Akcie na tento
úèel nesmie ma� banka vo svojom ma-
jetku dlh�ie ako jeden rok od ich nado-
budnutia.

(5) Bez predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska pod¾a odse-
ku 3 je ka�dý právny úkon, na ktorý sa
vy�aduje predchádzajúci súhlas, ne-
platný.

(6) Ka�dé nadobudnutie úèasti po-
d¾a odseku 2 je banka povinná bez zby-
toèného odkladu písomne oznámi� Ná-
rodnej banke Slovenska.

(7) Banka nemô�e by� spoloèníkom
osôb, za ktorých záväzky by ako spo-
loèník ruèila celým svojím majetkom.

§ 30
(1) Banka je povinná udr�iava� pri-

meranos� vlastných zdrojov najmenej
8 %.

(2) Banka je povinná zabezpeèi�
udr�iavanie primeranosti vlastných
zdrojov pod¾a odseku 1 konsolidova-
ným celkom alebo subkonsolidovaným
celkom, ktorý kontroluje.

(3) Primeranos�ou vlastných zdro-
jov sa na úèely tohto zákona rozumie
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pomer vlastných zdrojov k rizikovo vá-
�eným aktívam, ktorými sú aktíva
upravené vá�ením pod¾a stupòa úvero-
vého rizika v nich obsiahnutého, a k tr-
hovým rizikám.

(4) Vlastné zdroje banky nesmú
klesnú� pod úroveò základného imania
pod¾a § 7 ods. 2 písm. a).

(5) Opatrením,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, sa na úèely výpoètu
primeranosti vlastných zdrojov ustano-
via rizikové váhy, podrobnosti o výpo-
ète vlastných zdrojov banky a vlastných
zdrojov konsolidovaného celku a sub-
konsolidovaného celku, podrobnosti
o výpoète aktív banky a aktív konsoli-
dovaného celku a subkonsolidovaného
celku, podrobnosti o výpoète trhových
rizík bánk, trhových rizík konsolidova-
ného celku a subkonsolidovaného cel-
ku, ako aj to, èo sa rozumie aktívami, re-
zervami a rizikami a èo tvorí vlastné
zdroje banky a èo tvorí vlastné zdroje
konsolidovaného celku a subkonsoli-
dovaného celku.

§ 31
(1) Banka je povinná zabezpeèova�,

aby jej majetková anga�ovanos� vrátane
dòa vzniku majetkovej anga�ovanosti
voèi

a) materskej spoloènosti alebo dcér-
skej spoloènosti, alebo voèi skupine
hospodársky spojených osôb, kto-
rých èlenom je táto banka, nepre-
kroèila 20 % vlastných zdrojov,

b) inej osobe, skupine hospodársky
spojených osôb alebo voèi �tátom
a centrálnym bankám urèeným

pod¾a odseku 8 neprekroèila 25 %
vlastných zdrojov.

(2) Súèet ve¾kých majetkových an-
ga�ovaností banky nesmie prekroèi�
800 % vlastných zdrojov.

(3) Banka je povinná zabezpeèi� do-
dr�iavanie obmedzení majetkovej an-
ga�ovanosti pod¾a odsekov 1 a 2 konso-
lidovaným celkom alebo subkonsolido-
vaným celkom, ktorý kontroluje.

(4) Majetkovou anga�ovanos�ou
banky sa na úèely tohto zákona rozu-
mie súhrn

a) poh¾adávok a iných majetkových
práv banky vrátane poh¾adávok
a iných majetkových práv banky,
ktorých vznik je viazaný na splne-
nie odkladacej podmienky alebo
rozväzovacej podmienky a ktoré nie
sú zahrnuté v evidencii pod¾a § 39
ods. 1,

b) budúcich poh¾adávok banky, ktoré
vzniknú na základe platných dohôd
uzavretých pri výkone bankových
èinností, a ak z nich nevyplýva mo�-
nos� odstúpenia alebo jednostran-
ného vypovedania, ktoré nie sú za-
hrnuté v evidencii pod¾a § 39 ods. 1,

c) rozdiel aktív a pasív zahrnutých
v evidencii pod¾a § 39 ods. 1.

(5) Majetkovou anga�ovanos�ou
konsolidovaného celku a subkonsoli-
dovaného celku sa na úèely tohto záko-
na rozumie majetková anga�ovanos�
pod¾a odseku 4 s výnimkou majetkovej
anga�ovanosti medzi èlenmi konsoli-
dovaného celku a subkonsolidovaného
celku.
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(6) Ve¾kou majetkovou anga�ova-
nos�ou sa na úèely tohto zákona rozu-
mie majetková anga�ovanos� voèi jed-
nej osobe alebo skupine hospodársky
spojených osôb, ktorá je rovná alebo
vy��ia ako 10 % vlastných zdrojov.

(7) Skupinou hospodársky spoje-
ných osôb sa na úèely tohto zákona ro-
zumie skupina takých osôb,

a) v ktorej jedna osoba má kontrolu
nad ostatnými osobami alebo

b) v ktorej vzájomné hospodárske
vz�ahy sú takej povahy, �e je zo
v�etkých okolností zrejmé, �e fi-
nanèné �a�kosti jednej osoby spôso-
bia neschopnos� ostatných osôb
spláca� svoje záväzky vèas.

(8) Opatrením,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, sa ustanovia podrob-
nosti o spôsobe výpoètu majetkovej an-
ga�ovanosti banky a o spôsobe výpoètu
majetkovej anga�ovanosti konsolido-
vaného celku a subkonsolidovaného
celku pod¾a odsekov 1 a� 3, podrobnos-
ti o majetkovej anga�ovanosti banky
a majetkovej anga�ovanosti konsolido-
vaného celku a subkonsolidovaného
celku pod¾a odsekov 4 a 5, podrobnosti
o skupine hospodársky spojených osôb
a urèia sa �táty a centrálne banky pod¾a
odseku 1 písm. b).

§ 32

(1) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné

a) udr�iava� trvale svoju platobnú
schopnos�,

b) riadi� aktíva a pasíva tak, aby si za-
bezpeèili nepretr�itú likviditu a aby
dodr�ali ukazovatele likvidity.

(2) Na úèely tohto zákona sa rozu-
mie

a) platobnou schopnos�ou schopnos�
riadne a vèas plni� peòa�né záväzky,

b) likviditou schopnos� premieòa� ak-
tíva na peòa�né prostriedky bez
zbytoèných strát na úèel riadneho
a vèasného plnenia peòa�ných zá-
väzkov.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné v záujme obmedze-
nia vzniku neprimerane vysokých ob-
chodných rizík dodr�iava� pravidlá
obozretného podnikania tak, aby ne-
prekroèili ustanovené pomery majetko-
vej anga�ovanosti banky k vlastným
zdrojom, prípadne k aktívam alebo
skupinám aktív vo vz�ahu k

a) iným �tátom,

b) zemepisným oblastiam,

c) hospodárskym odvetviam,

d) bankovým èinnostiam, z ktorých
táto anga�ovanos� vznikla,

e) osobám s osobitným vz�ahom
k banke s výnimkou osôb, ktoré
majú priamu alebo nepriamu kon-
trolu nad bankou, a osôb, ktoré sú
nimi priamo alebo nepriamo kon-
trolované, a právnických osôb, kto-
ré kontroluje banka.

(4) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné v záujme zabránenia
vzniku strát a �kôd v dôsledku nespráv-
neho výkonu bankových èinností a ne-
dostatoèného riadenia banky dodr�ia-
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va� pravidlá bezpeènej prevádzky; na
ten úèel sú povinné

a) dodr�iava� ustanovenú organizá-
ciu, riadenie a postupy výkonu ban-
kových èinností a iných èinností,
ktoré mô�u ovplyvni� výkon banko-
vých èinností v banke,

b) dodr�iava� ustanovené po�iadavky
na informaènú sústavu a tok infor-
mácií v banke,

c) upravi� ustanovené èinnosti v ban-
ke vnútornými predpismi.

(5) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví ukazovate-
le likvidity, podrobnosti o likvidite po-
d¾a odseku 1 a spôsob jej zis�ovania, po-
drobnosti o pravidlách obozretného
podnikania pod¾a odseku 3, podrob-
nosti o pravidlách bezpeènej prevádzky
pod¾a odseku 4 a rozsah, v akom týmto
pravidlám podliehajú poboèky zahra-
nièných bánk.

§ 33
(1) Banky sú povinné vykonáva�

svoje èinnosti tak, aby neprekroèili per-
centuálne ustanovený pomer

a) devízových pozícií v jednotlivých
cudzích menách k vlastným zdro-
jom,

b) celkových devízových pozícií k vlast-
ným zdrojom a

c) otvorených celkových devízových
pozícií k vlastným zdrojom.

(2) Na úèely tohto zákona sa rozu-
mie

a) devízovou pozíciou v cudzej mene
hodnota rozdielu aktív a pasív v rov-
nakej cudzej mene, prepoèítaných
na slovenské koruny pod¾a platné-
ho kurzu vyhláseného Národnou
bankou Slovenska,31) rôzna od nuly;
men�encom je hodnota aktív a men-
�ite¾om je hodnota pasív,

b) celkovou devízovou pozíciou

1. súèet dlhých a krátkych devízo-
vých pozícií v jednotlivých cu-
dzích menách alebo

2. väè�í súèet zo súètu dlhých deví-
zových pozícií a súètu krátkych
devízových pozícií,

c) dlhou devízovou pozíciou kladná
hodnota devízovej pozície,

d) krátkou devízovou pozíciou abso-
lútna hodnota devízovej pozície so
zápornou hodnotou,

e) otvorenou celkovou devízovou po-
zíciou absolútna hodnota rozdielu
dlhých devízových pozícií a krát-
kych devízových pozícií.

(3) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví percentu-
álne pomery pod¾a odseku 1, ako aj to,
èo sa rozumie aktívami a pasívami
v rovnakej cudzej mene, ako aj podro-
bnosti o výpoète devízových pozícií,
celkových devízových pozícií a otvore-
ných celkových devízových pozícií.

§ 34
(1) Ak nejde o verejne prístupné in-

formácie, banka alebo poboèka zahra-
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niènej banky nesmie pri uskutoèòovaní
investièných obchodov

a) vyu�íva� informácie získané v sú-
vislosti so svojimi úverovými ob-
chodmi a naopak,

b) na vlastný úèet vyu�íva� informácie
získané v súvislosti so svojimi in-
vestiènými obchodmi vykonávaný-
mi na úèet klienta a naopak.

(2) Na úèely odseku 1 sú banka
a poboèka zahraniènej banky povinné
najmä urobi� vo svojom organizaè-
nom, riadiacom a kontrolnom systéme
opatrenia zabezpeèujúce oddelenie
úverových obchodov a investièných
obchodov.

(3) Úverovými obchodmi pod¾a od-
seku 1 sa rozumejú èinnosti týkajúce sa
poskytovania úverov vrátane poskyto-
vania záruk.

(4) Investiènými obchodmi pod¾a
odseku 1 sa rozumejú èinnosti týkajúce
sa

a) investovania do cenných papierov,

b) obchodovania s cennými papiermi,

c) obchodovania s právami spojenými
s cennými papiermi alebo odvode-
nými od cenných papierov,

d) úèasti na vydávaní cenných papie-
rov a poskytovania súvisiacich slu-
�ieb,

e) správy cenných papierov vrátane
poradenskej èinnosti.

(5) Investièné obchody na úèet
klienta mô�u banka a poboèka zahra-
niènej banky uskutoèòova� len za pod-
mienok výhodných pre klienta, najmä
za cenu výhodnú pre klienta, pri vyna-

lo�ení odbornej starostlivosti, ak z prí-
kazu klienta nevyplýva nieèo iné; usta-
novenie § 27 ods. 7 tým nie je dotknuté.

(6) Banka alebo poboèka zahraniè-
nej banky vedie oddelenú evidenciu
o investièných obchodoch uskutoèòo-
vaných na úèet klienta a na vlastný
úèet.

§ 35
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky nesmú vykonáva� s osobami,
ktoré k nim majú osobitný vz�ah, ob-
chody, ktoré vzh¾adom na svoju pova-
hu, úèel alebo riziko by sa nevykonali
s ostatnými klientmi. Banka a poboèka
zahraniènej banky sú povinné pred vy-
konaním obchodu overi�, èi osoba,
s ktorou obchod vykonávajú, nemá
k nim osobitný vz�ah, a pravdivos�
týchto údajov zabezpeèi� v písomnej
zmluve sankciou neplatnosti právneho
úkonu voèi klientovi.

(2) Banka a poboèka zahraniènej
banky poskytujú osobám pod¾a odseku
1 úvery alebo záruky, len ak o tom jed-
nomyse¾ne rozhodne �tatutárny orgán
banky alebo vedúci poboèky zahraniè-
nej banky na základe písomného rozbo-
ru príslu�ného obchodu a finanènej si-
tuácie �iadate¾a. Z rozhodovania je vy-
lúèená osoba, ktorej sa rozhodnutie
týka.

(3) Do 30 dní po uplynutí kalendár-
neho roka je ka�dá osoba uvedená v od-
seku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5
písm. a), b), c) a f) povinná písomne
oznámi� banke alebo poboèke zahraniè-
nej banky v�etky informácie potrebné
na zistenie ïal�ích osôb, ktoré na zákla-
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de vz�ahu k oznamovate¾ovi majú
k banke alebo k poboèke zahraniènej
banky osobitný vz�ah. Takto získané in-
formácie sú banka a poboèka zahraniè-
nej banky povinné spracova� do preh¾a-
du osôb s osobitným vz�ahom k nej a na
po�iadanie odovzda� Národnej banke
Slovenska a Fondu ochrany vkladov na
úèely pod¾a osobitného predpisu. 32)

Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke
zákonov, ustanoví nále�itosti tohto
oznámenia.

(4) Za osoby, ktoré majú osobitný
vz�ah k banke, sa na úèely tohto zákona
pova�ujú

a) èlenovia �tatutárneho orgánu ban-
ky, vedúci zamestnanci banky, 22)

ïal�í zamestnanci banky urèení sta-
novami banky a prokurista banky,

b) èlenovia dozornej rady banky,

c) osoby, ktoré majú kontrolu nad
bankou, èlenovia �tatutárnych orgá-
nov takýchto právnických osôb
a vedúci zamestnanci22) takýchto
právnických osôb,

d) osoby blízke30) èlenom �tatutárneho
orgánu banky, dozornej rady ban-
ky, vedúcim zamestnancom ban-
ky22) alebo fyzickým osobám, ktoré
majú kontrolu nad bankou,

e) právnické osoby, na ktorých nie-
ktoré z osôb uvedených v písme-
nách a), b), c) alebo d) majú kvalifi-
kovanú úèas�,

f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú
úèas� na banke, a akáko¾vek právnic-

ká osoba, ktorá je pod ich kontrolou
alebo ktorá má nad nimi kontrolu,

g) právnické osoby pod kontrolou
banky,

h) èlenovia Bankovej rady Národnej
banky Slovenska,

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá
vykonáva v mene audítorskej spo-
loènosti audítorskú èinnos� v banke,

j) èlen �tatutárneho orgánu inej banky
a vedúci poboèky zahraniènej banky,

k) poèas nútenej správy správca ban-
ky, zástupca správcu a pribraný od-
borný poradca.

(5) Za osoby, ktoré majú osobitný
vz�ah k poboèke zahraniènej banky, sa
na úèely tohto zákona pova�ujú

a) vedúci poboèky zahraniènej banky,

b) èlenovia �tatutárneho orgánu alebo
dozornej rady zahraniènej banky,

c) osoby, ktoré majú kontrolu nad za-
hraniènou bankou, èlenovia �tatu-
tárnych orgánov takýchto právnic-
kých osôb,

d) osoby blízke30) osobám uvedeným
v písmene a) alebo b) alebo fyzic-
kým osobám, ktoré majú kontrolu
nad zahraniènou bankou,

e) právnické osoby, na ktorých nie-
ktoré z osôb uvedených v písme-
nách a), b), c) alebo d) majú kvalifi-
kovanú úèas�,

f) akcionári, ktorí majú kvalifikovanú
úèas� na zahraniènej banke, a aká-
ko¾vek právnická osoba, ktorá je
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pod ich kontrolou alebo ktorá má
nad nimi kontrolu,

g) právnické osoby pod kontrolou za-
hraniènej banky,

h) èlenovia Bankovej rady Národnej
banky Slovenska,

i) audítor alebo fyzická osoba, ktorá
vykonáva v mene audítorskej spo-
loènosti audítorskú èinnos� v po-
boèke zahraniènej banky,

j) vedúci inej poboèky zahraniènej
banky a èlen �tatutárneho orgánu
banky.

§ 36
(1) Suma úverov nezabezpeèených

zálo�ným právom k nehnute¾nosti,
poskytnutých bankou jej zamestnanco-
vi alebo inej osobe, ktorá má k banke
osobitný vz�ah pod¾a § 35 ods. 4 písm.
a), b), c), d) a f), nemô�e prekroèi� celko-
vý hrubý príjem tejto osoby za bezpros-
tredne predchádzajúcich 24 mesiacov.
Celková suma úverov poskytnutých
bankou jej zamestnancom za zvýhod-
nených podmienok nemô�e prekroèi�
5 % základného imania banky.

(2) Banka nesmie poskytnú� úver
ani zabezpeèi� záväzky z úveru na aké-
ko¾vek

a) nadobudnutie òou vydaných akcií,

b) nadobudnutie akcií vydaných oso-
bou, ktorá má kvalifikovanú úèas�
na banke,

c) nadobudnutie akcií vydaných práv-
nickými osobami, ktoré majú kon-
trolu nad osobami alebo ktoré sú

pod kontrolou osôb, ktoré majú
kvalifikovanú úèas� na banke,

d) nadobudnutie akcií vydaných práv-
nickými osobami, ktoré sú pod kon-
trolou banky,

e) splatenie iného úveru poskytnuté-
ho na akéko¾vek nadobudnutie ak-
cií pod¾a písmen a) a� d) alebo na
zabezpeèenie záväzkov z takéhoto
úveru.
(3) Banka alebo poboèka zahraniè-

nej banky nesmie nadobudnú� od oso-
by s osobitným vz�ahom k nej poh¾a-
dávku, pri ktorej sa oprávnene predpo-
kladá, �e nebude uspokojená riadne
a vèas, a ani od takejto osoby prevzia�
záväzok.

(4) Akýko¾vek právny úkon pod¾a
odsekov 2 a 3 je neplatný.

(5) Banka nesmie poskytnú� úver
ani zabezpeèi� záväzky z poskytnutého
úveru zamestnancovi alebo osobe, kto-
rá má k banke osobitný vz�ah, v prípa-
de, ak banka neplní povinnos� pod¾a
§ 30 ods. 1 alebo ak osoba s osobitným
vz�ahom k banke neplní povinnos�
pod¾a § 35 ods. 3.

§ 37
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné zrozumite¾ne infor-
mova� vo svojich prevádzkových prie-
storoch písomnou formou v sloven-
skom jazyku o podmienkach na prijí-
manie vkladov, poskytovanie úverov
a v�etkých ïal�ích bankových obcho-
doch a o ich cenách vrátane uvedenia prí-
kladov. Ustanovenie osobitného predpi-
su33) tým nie je dotknuté.
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(2) Banka a poboèka zahraniènej ban-
ky sú povinné uverejni� vo svojich pre-
vádzkových priestoroch aj písomné in-
formácie o ochrane vkladov v rozsahu
ustanovenom osobitným zákonom. 32)

V uverejnenej informácii o obchode,
ktorý spoèíva v prijatí vkladu alebo kto-
rého súèas�ou je prijatie vkladu, musí
by� výslovne uvedené, èi sa na takto
prijatý vklad vz�ahuje alebo nevz�ahuje
ochrana pod¾a osobitného predpisu; 32)

to platí aj o informáciách uvedených vo
vkladných kni�kách, vkladových lis-
toch a v dokladoch o obdobných vkla-
dových vz�ahoch.

(3) Banka je povinná uverejòova�
výroènú správu do 30 dní po jej schvá-
lení valným zhroma�dením. 34) Ustano-
venie osobitného predpisu 35) tým nie je
dotknuté.

(4) Banka je povinná �tvr�roène uve-
rejòova� informácie o svojej èinnosti, in-
formácie o opatreniach na nápravu
a pokutách, ktoré jej boli ulo�ené pod¾a
tohto zákona, informácie o finanèných
ukazovate¾och a informácie o svojich
akcionároch a �truktúre konsolidova-
ného celku a subkonsolidovaného cel-
ku, ktorých je súèas�ou, z h¾adiska vzá-
jomných vz�ahov a z h¾adiska zlo�enia
týchto celkov pod¾a § 44, a to do 30 dní
po uplynutí príslu�ného �tvr�roka.

(5) Poboèka zahraniènej banky je
povinná �tvr�roène uverejòova� infor-
mácie o svojej èinnosti, informácie
o opatreniach na nápravu a pokutách,
ktoré jej boli ulo�ené pod¾a tohto záko-
na, a informácie o finanèných ukazova-

te¾och, a to do 30 dní po uplynutí prí-
slu�ného �tvr�roka.

(6) Ak uverejnené informácie pod¾a
odsekov 4 a 5 sú neúplné alebo sa pod-
statne odchy¾ujú od skutoènosti, banka
a poboèka zahraniènej banky sú povin-
né bezodkladne uverejni� opravu.

(7) Zahranièná banka, ktorá podni-
ká na území Slovenskej republiky pod¾a
§ 2 ods. 6, je povinná uverejòova� svoju
výroènú správu v slovenskom jazyku
s uvedením rozdielov medzi pravidla-
mi platnými na zostavenie úètovnej zá-
vierky v Slovenskej republike a v �táte,
kde má zahranièná banka sídlo, do 60
dní po jej schválení.

(8) Banka a zahranièná banka, ktorá
podniká na území Slovenskej republiky
pod¾a § 2 ods. 6, sú povinné poskytnú�
záujemcovi na jeho po�iadanie kópiu
výroènej správy alebo jej èasti; cena za
takúto kópiu nemô�e by� vy��ia ako ná-
klady na jej vyhotovenie.

(9) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná
banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví spôsob uve-
rejòovania výroènej správy pod¾a odse-
kov 3 a 7.

(10) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-
ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov, ustanoví rozsah
a spôsob uverejòovania informácií po-
d¾a odsekov 4 a 5, spôsob uverejòova-
nia opravy pod¾a odseku 6, ako aj to, èo
sa rozumie podstatným odchýlením
uverejnených informácií od skutoè-
nosti.

Zákon o bankách

7/1-33

34) § 21 zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení zákona è. 336/1999 Z. z.
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§ 38

(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné bezodkladne písom-

ne poskytnú� Národnej banke Sloven-

ska údaje o nimi poskytnutých úveroch

podnikate¾om, o zabezpeèení svojich

poh¾adávok z poskytnutých úverov

podnikate¾om a o záväzkoch prijatých

bankou alebo poboèkou zahraniènej

banky voèi podnikate¾om v sloven-

ských korunách alebo v cudzej mene.

(2) Národná banka Slovenska 36)

o údajoch pod¾a odseku 1 vedie register

úverov a záruk (ïalej len �register�);

tento register nepodlieha registrácii

pod¾a osobitného predpisu. 37)

(3) Národná banka Slovenska pos-

kytuje údaje z registra banke a poboèke

zahraniènej banky.

(4) Na poskytovanie údajov pod¾a

odsekov 1 a 3 sa nevz�ahuje § 91.

(5) Opatrenie,23) ktoré vydá Národ-

ná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje

v zbierke zákonov, ustanoví podro-

bnosti o vedení a pou�ívaní registra,

rozsah a spôsob oznamovania údajov

pod¾a odseku 1, rozsah a spôsob posky-

tovania údajov pod¾a odseku 3 a spôsob

technického zabezpeèenia ochrany ozna-

movaných a poskytovaných zdrojov.

S IEDMA ÈAS�

OBCHODNÁ
DOKUMENTÁCIA

§ 39
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné vies� obchodnú kni-
hu, v ktorej denne zaznamenávajú

a) pozície v jednotlivých finanèných
nástrojoch, ktoré banka dr�í na ob-
chodovanie na vlastný úèet alebo na
úèel zabezpeèenia iných obchodov
s finanènými nástrojmi na vlastný
úèet,

b) pozície v cenných papieroch v sú-
vislosti s èinnos�ou pod¾a § 2 ods. 2
písm. i),

c) pozície z nevyrovnaných obchodov
s finanènými nástrojmi pod¾a pís-
mena a) a z po�ièiavania a vypo�i-
èiavania cenných papierov, ktoré sú
finanènými nástrojmi pod¾a písme-
na a), a zo zabezpeèovacích prevo-
dov práv k cenným papierom, ktoré
sú finanènými nástrojmi pod¾a pís-
mena a),

d) poplatky, odplaty (provízie), úroky,
dividendy a zlo�ené zábezpeky
(margins) priamo spojené s finanè-
nými nástrojmi pod¾a písmen a)
a� c).

Finanèné nástroje sa musia v obchodnej
knihe denne oceòova� trhovými cenami
daného dòa; ak sa v daný deò príslu�ný
finanèný nástroj na trhu neobchodo-
val, mô�e by� ocenený inou vhodnou
cenou.
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36) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
37) § 19 ods. 3 písm. i) zákona è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch.
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(2) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné vies� analytickú evi-
denciu o majetku a záväzkoch, s ktorý-
mi nakladajú vo vlastnom mene na cu-
dzí úèet, oddelene od svojho majetku
a záväzkov.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné zaúètova� ka�dý úè-
tovný prípad súvisiaci s bankovou èin-
nos�ou alebo s ostatnou èinnos�ou ban-
ky do úètovných kníh v tom dni, v kto-
rom sa tento úètovný prípad uskutoè-
nil, pod¾a osobitného predpisu. 38)

(4) Majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene a evidované v obchod-
ných knihách banka a poboèka zahra-
niènej banky sú povinné denne prepo-
èítava� na slovenské koruny kurzom
vyhláseným Národnou bankou Sloven-
ska31) platným k tomuto dòu.

(5) Banka zostavuje okrem úètovnej
závierky pod¾a osobitného predpisu 39)

aj priebe�nú úètovnú závierku k po-
slednému dòu kalendárneho �tvr�roka.

(6) Právnické osoby, ktoré sú súèas-
�ou konsolidovaného celku a subkonso-
lidovaného celku pod¾a § 44 ods . 2 a 3,
zostavujú okrem úètovnej závierky
pod¾a osobitného predpisu 39) aj priebe�-
nú úètovnú závierku k poslednému
dòu kalendárneho polroka.

(7) Banka alebo finanèná in�titúcia,
ktorá je súèas�ou konsolidovaného cel-
ku alebo subkonsolidovaného celku
podliehajúceho bankovému doh¾adu
na konsolidovanom základe, vykonáva

konsolidáciu39) spoloène s inou bankou
alebo finanènou in�titúciou, ktorú kon-
troluje spolu s inou osobou, a to metó-
dou podielovej konsolidácie.

(8) Banka kontrolujúca konsolido-
vaný celok a subkonsolidovaný celok
pod¾a § 44 ods. 2 a finanèná in�titúcia
kontrolujúca konsolidovaný celok a sub-
konsolidovaný celok pod¾a § 44 ods. 3
zostavujú priebe�nú konsolidovanú
úètovnú závierku za òou kontrolovaný
konsolidovaný celok a subkonsolidova-
ný celok k poslednému dòu kalendár-
neho polroka.

(9) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné v úètovníctve zatrie-
ïova� majetok a záväzky 38) pod¾a rizík
alebo predpokladaných strát s nimi
spojených a tvori� k nim rezervy alebo
upravova� ich ocenenie.

(10) Opatrením,23) ktoré vydá Ná-
rodná banka Slovenska a ktoré sa vy-
hlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
podrobnosti o zatrieïovaní majetku
a záväzkov a podrobnosti o úprave oce-
nenia majetku a záväzkov pod¾a rizík
a predpokladaných strát a podrobnosti
o tvorbe a ru�ení rezerv.

(11) Opatrením,23) ktoré vydá Ná-
rodná banka Slovenska a ktoré sa vy-
hlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
podrobnosti o obchodnej knihe pod¾a
odseku 1 a jej vedení, najmä èo sa rozu-
mie pozíciami v obchodnej knihe, po-
drobnosti o finanèných nástrojoch, èo
sa rozumie trhovými cenami, v ktorých
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38) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 è. 65/355/1996, ktorým sa
ustanovuje úètová osnova a postupy úètovania pre banky (oznámenie è. 348/1996 Z. z.) v znení
neskor�ích predpisov.

39) Zákon è. 563/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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prípadoch sa pou�ijú iné ceny ako trho-
vé a èo sa nimi rozumie.

§ 40
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné v písomnej zmluve
s audítorom40) zabezpeèi�

a) vypracovanie správy audítora
o overení údajov v hláseniach po�a-
dovaných Národnou bankou Slo-
venska pod¾a § 42 ods. 2,

b) preverenie správnosti úètovníctva
na písomné po�iadanie Národnej
banky Slovenska v priebehu kalen-
dárneho roka; banke patrí od Ná-
rodnej banky Slovenska úhrada ne-
vyhnutných vecných nákladov
v prípade, ak sa pri preverení nezis-
tili nedostatky,

c) vypracovanie roz�írenej správy 41)

pod¾a osnovy, ktorú ustanoví opa-
trenie,23) ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje
v zbierke zákonov.

(2) Správu o overení roènej úètovnej
závierky pod¾a osobitného predpisu 40)

a správu pod¾a odseku 1 písm. a) a c) sú
banka a poboèka zahraniènej banky po-
vinné predlo�i� Národnej banke Slo-
venska do 30. júna roka nasledujúceho
po kalendárnom roku, za ktorý bol au-
dit vykonaný.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné písomne oznámi�

Národnej banke Slovenska audítora,
ktorého výber schválila dozorná rada
banky, a to do 30. júna kalendárneho
roka, za ktorý má by� audit vykonaný.
Národná banka Slovenska je oprávnená
do 30 dní po doruèení oznámenia audí-
tora odmietnu�. Do 15 dní po nadobud-
nutí právoplatnosti rozhodnutia o od-
mietnutí sú banka a poboèka zahraniè-
nej banky povinné písomne oznámi�
Národnej banke Slovenska nového au-
dítora schváleného dozornou radou
banky.

(4) Za audítora nemo�no vybra�
osobu, ktorá má k banke osobitný vz�ah
pod¾a § 35 ods. 4 písm. a) a� h), j) a k)
a pod¾a § 35 ods. 5 písm. a) a� h) a j)
z dôvodov uvedených v osobitnom
predpise,42) a audítora, ktorý neplní po-
vinnosti pod¾a odseku 5. To isté platí
pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva
v mene audítorskej spoloènosti audítor-
skú èinnos�.

(5) Audítor je povinný bezodkladne
písomne informova� Národnú banku
Slovenska a dozornú radu banky o sku-
toènostiach, ktoré zistil poèas výkonu
svojej èinnosti a ktoré sa týkajú skutoè-
ností smerujúcich k vyjadreniu mo�-
ných výhrad voèi úètovnej závierke
banky alebo poboèky zahraniènej ban-
ky a na zistenie poru�enia zákonov
a iných v�eobecne záväzných právnych
predpisov. Audítor bezodkladne upo-
zorní Národnú banku Slovenska na tie-
to skutoènosti:
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40) Zákon Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. v  znení neskor�ích predpisov.
41) § 2 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady

Slovenskej republiky è. 272/1996 Z. z.
42) § 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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a) banka je v predl�ení, 43)

b) banka alebo poboèka zahraniènej
banky zostavuje nepravdivo, ne-
správne alebo neúplne úètovné vý-
kazy a hlásenia po�adované Národ-
nou bankou Slovenska pod¾a § 42
ods. 2.

(6) Banka je v predl�ení, ak má me-
nej majetku vrátane poh¾adávok ako
záväzkov.

(7) Audítor je povinný na písomné
po�iadanie Národnej banky Slovenska
poskytnú� podklady o skutoènostiach
pod¾a odseku 5.

(8) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné zabezpeèi� ochranu
elektronického spracúvania a uschová-
vania údajov pred zneu�itím, znièením,
po�kodením, odcudzením alebo pred
stratou.

(9) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné raz roène zabezpeèi�
overenie bezpeènosti informaèného
systému, ktorým sú spracúvané
a uschovávané bankové údaje, a písom-
ne informova� o tom Národnú banku
Slovenska.

§ 41
(1) Banka je povinná predlo�i� Ná-

rodnej banke Slovenska výroènú sprá-
vu34) do 30 dní po jej schválení valným
zhroma�dením.

(2) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné predlo�i� Národnej
banke Slovenska informáciu o zámere
zavies� nový druh obchodov spolu
s hodnotením tohto obchodu útvarom

vnútornej kontroly a vnútorného audi-
tu pod¾a § 23 ods. 2.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné bezodkladne infor-
mova� Národnú banku Slovenska o ne-
dostatkoch zistených pri vykonávaní
èinnosti pod¾a § 23 ods. 2.

(4) Banka predkladá do 31. marca
kalendárneho roka Národnej banke
Slovenska správu o výsledku èinnosti
útvaru vnútornej kontroly a vnútorné-
ho auditu za predchádzajúci kalendár-
ny rok, o prijatých opatreniach na ná-
pravu nedostatkov v èinnosti banky
zistených útvarom vnútornej kontroly
a vnútorného auditu a schválený plán
kontrolnej èinnosti na kalendárny rok.

§ 42
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné uschováva� údaje
a kópie dokladov o preukázaní toto�-
nosti klienta a doklady o zis�ovaní
vlastníctva prostriedkov pou�itých
klientom na vykonanie obchodu a do-
klady o uskutoènených obchodoch naj-
menej desa� rokov od ukonèenia ob-
chodu.

(2) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné vypracúva� a pred-
klada� Národnej banke Slovenska výka-
zy, hlásenia a iné správy ustanoveným
spôsobom a v ustanovených termínoch;
ich obsah, formu, èlenenie, termíny,
spôsob a miesto predkladania ustanoví
opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka
Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke
zákonov. Údaje a iné informácie uvede-
né vo výkazoch, hláseniach a iných
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43) § 1 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona è. 238/2000 Z. z.
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správach musia by� zrozumite¾né, pre-
h¾adné, preukazné, musia poskytova�
pravdivý obraz o hlásených skutoènos-
tiach a musia by� predlo�ené vèas. Ak
predlo�ené výkazy, hlásenia a iné sprá-
vy nezodpovedajú ustanovenej metodi-
ke alebo ak vzniknú dôvodné pochyb-
nosti o ich správnosti alebo úplnosti,
banka a poboèka zahraniènej banky sú
povinné na vy�iadanie Národnej banky
Slovenska predlo�i� podklady a poda�
vysvetlenie v òou urèenej lehote.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné predklada� minister-
stvu a Národnej banke Slovenska úè-
tovnú závierku44) a v prípadoch, na kto-
ré sa vz�ahuje osobitný predpis, 44) aj
konsolidovanú úètovnú závierku
a údaje z úètovnej evidencie a �tatistic-
kej evidencie vo forme výkazov, hlásení
alebo preh¾adov ustanoveným spôso-
bom a v ustanovených termínoch; také-
to poskytovanie údajov sa nepova�uje
za poru�enie bankového tajomstva
pod¾a § 91. Rozsah, spôsob a termíny
predkladania ustanoví v�eobecne zá-
väzný právny predpis, ktorý vydá mi-
nisterstvo.

§ 43

Ustanoveniami tejto èasti zákona
nie sú dotknuté povinnosti bánk a po-
boèiek zahranièných bánk pod¾a osobit-
ného predpisu.39)

ÔSMA ÈAS�

BANKOVÝ DOH¼AD
NA KONSOLIDOVANOM

ZÁKLADE

§ 44
(1) Bankovým doh¾adom na konso-

lidovanom základe sa rozumie sledova-
nie a regulácia rizík konsolidovaných
celkov a subkonsolidovaných celkov,
ktorých súèas�ou sú banky, na úèel ob-
medzenia rizík, ktorým je banka vysta-
vená z dôvodu svojej úèasti na konsoli-
dovanom celku alebo subkonsolidova-
nom celku.

(2) Národná banka Slovenska vyko-
náva bankový doh¾ad na konsolidova-
nom základe nad bankovým konsolido-
vaným celkom a nad bankovým sub-
konsolidovaným celkom.

(3) Národná banka Slovenska vyko-
náva bankový doh¾ad na konsolidova-
nom základe nad finanèným konsolido-
vaným celkom, ak právnická osoba
kontrolujúca konsolidovaný celok je fi-
nanènou in�titúciou, ktorá nepodlieha
dozoru pod¾a osobitného predpisu, 15)

a nad finanèným subkonsolidovaným
celkom, ak právnická osoba kontrolujú-
ca subkonsolidovaný celok je finanènou
in�titúciou, ktorá nepodlieha dozoru
pod¾a osobitného predpisu. 15)

(4) Konsolidovaným celkom sa na
úèely tohto zákona rozumie skupina
právnických osôb,1) v ktorej jedna práv-
nická osoba kontroluje ostatné právnic-
ké osoby a ktorá nie je kontrolovaná
�iadnou inou právnickou osobou.
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(5) Bankovým konsolidovaným cel-
kom sa na úèely tohto zákona rozumie
konsolidovaný celok kontrolovaný
bankou, ktorého èlenmi sú banky, òou
kontrolované osoby, ktoré sú bankami,
finanènými in�titúciami alebo podnik-
mi pomocných bankových slu�ieb.

(6) Finanèným konsolidovaným cel-
kom sa na úèely tohto zákona rozumie
konsolidovaný celok kontrolovaný fi-
nanènou in�titúciou, ktorého èlenmi sú
väè�inou banky alebo finanèné in�titú-
cie, prièom aspoò jedna kontrolovaná
osoba musí by� bankou.

(7) Subkonsolidovaným celkom sa
na úèely tohto zákona rozumie skupina
právnických osôb,1) v ktorej jedna práv-
nická osoba kontroluje ostatné právnické
osoby a ktorá je kontrolovaná inou práv-
nickou osobou, ktorú sama nekontroluje.

(8) Bankovým subkonsolidovaným
celkom sa na úèely tohto zákona rozumie
subkonsolidovaný celok kontrolovaný
bankou, ktorého èlenmi sú banky, òou
kontrolované osoby, ktoré sú bankami,
finanènými in�titúciami alebo podnikmi
pomocných bankových slu�ieb, prièom
banka kontrolujúca tento subkonsolido-
vaný celok je kontrolovaná inou právnic-
kou osobou, ktorú sama nekontroluje.

(9) Finanèným subkonsolidovaným
celkom sa na úèely tohto zákona rozu-
mie subkonsolidovaný celok kontrolo-
vaný finanènou in�titúciou, ktorého
èlenmi sú preva�ne banky alebo finanè-
né in�titúcie, prièom aspoò jedna òou
kontrolovaná osoba musí by� bankou,
a ak finanèná in�titúcia kontrolujúca
tento subkonsolidovaný celok je kon-
trolovaná inou právnickou osobou, kto-
rú sama nekontroluje.

§ 45
(1) Národná banka Slovenska vedie

zoznam finanèných in�titúcií, ktoré
kontrolujú konsolidované celky a sub-
konsolidované celky pod¾a § 44 ods. 3;
tento zoznam Národná banka Sloven-
ska zasiela orgánu dozoru pod¾a osobit-
ného predpisu.15)

(2) Zoznam pod¾a odseku 1 zasiela
Národná banka Slovenska aj orgánom
bankového doh¾adu a dozoru nad fi-
nanènými in�titúciami a pois�ovòami
èlenských �tátov a komisii.

§ 46
(1) Národná banka Slovenska je

oprávnená nezahrnú� do bankového
konsolidovaného celku, finanèného
konsolidovaného celku, bankového
subkonsolidovaného celku alebo fi-
nanèného subkonsolidovaného celku
(ïalej len �konsolidovaný celok�) na
úèely výkonu bankového doh¾adu na
konsolidovanom základe právnickú
osobu,

a) ktorá má sídlo na území iného �tátu
a právny poriadok tohto �tátu ne-
umo�òuje výmenu informácií na
úèely výkonu bankového doh¾adu
na konsolidovanom základe,

b) ktorá má zanedbate¾ný význam na
úèely výkonu bankového doh¾adu
na konsolidovanom základe, najmä
ak celkové aktíva tejto právnickej
osoby sú men�ie ako 10 000 000 EUR
alebo 1 % z celkových aktív osoby
kontrolujúcej konsolidovaný celok,

c) ktorej zaradenie do konsolidované-
ho celku je nevhodné z h¾adiska cie-
¾ov bankového doh¾adu na konsoli-
dovanom základe.
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(2) Národná banka Slovenska je
oprávnená vyòa� z bankového doh¾adu
na konsolidovanom základe konsolido-
vaný celok, ktorý je súèas�ou iného kon-
solidovaného celku, nad ktorým vyko-
náva bankový doh¾ad na konsolidova-
nom základe Národná banka Slovenska
alebo orgán bankového doh¾adu iného
�tátu na základe písomnej dohody uza-
tvorenej medzi Národnou bankou Slo-
venska a orgánom bankového doh¾adu
iného �tátu.

(3) Národná banka Slovenska ozná-
mi nezahrnutie právnickej osoby pod¾a
odseku 1 písm. b) a c) do konsolidova-
ného celku tejto právnickej osobe; táto
právnická osoba je povinná poskytnú�
na po�iadanie informácie potrebné na
výkon bankového doh¾adu na konsoli-
dovanom základe orgánu bankového
doh¾adu �tátu, v ktorom má sídlo jej
materská spoloènos�.

§ 47
(1) Finanèná in�titúcia kontrolujúca

konsolidovaný celok pod¾a § 44 ods. 3 je
povinná zabezpeèova�, aby konsolido-
vaný celok dodr�iaval po�iadavky
pod¾a § 30 a 31.

(2) Právnická osoba, ktorá je zahr-
nutá do konsolidovaného celku, je po-
vinná vypracúva� a predklada� Národ-
nej banke Slovenska priamo alebo pros-
tredníctvom osoby kontrolujúcej kon-
solidovaný celok alebo banky urèenej
Národnou bankou Slovenska v�etky
výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú
potrebné na výkon bankového doh¾adu
na konsolidovanom základe, ustanove-
ným spôsobom a v ustanovených ter-
mínoch; banka kontrolujúca konsolido-

vaný celok a finanèná in�titúcia kontro-
lujúca konsolidovaný celok sú povinné
vypracúva� a predklada� Národnej ban-
ke Slovenska za konsolidovaný celok
v�etky výkazy, hlásenia a iné správy,
ktoré sú potrebné na výkon bankového
doh¾adu na konsolidovanom základe,
ustanoveným spôsobom a v ustanove-
ných termínoch; ich obsah, formu, èle-
nenie, termíny, spôsob, postup a miesto
predkladania ustanoví opatrenie, 23) kto-
ré vydá Národná banka Slovenska
a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
Na tieto výkazy, hlásenia a iné správy
sa inak vz�ahuje § 42 ods. 2.

(3) Audítor právnickej osoby, ktorá
je zahrnutá do konsolidovaného celku,
je povinný poskytnú� informácie Ná-
rodnej banke Slovenska a audítorom
osoby kontrolujúcej konsolidovaný ce-
lok na úèely výkonu bankového doh¾a-
du na konsolidovanom základe.

(4) Právnická osoba kontrolujúca
konsolidovaný celok oznámi Národnej
banke Slovenska audítorov, ktorí budú
vykonáva� audit právnických osôb za-
hrnutých do konsolidovaného celku,
najneskôr do konca kalendárneho roka,
za ktorý má by� audit vykonaný.

§ 48
(1) Právnická osoba, ktorá je zahr-

nutá do konsolidovaného celku, je po-
vinná vytvori� kontrolné mechanizmy,
ktoré zabezpeèujú správnos� poskyto-
vaných informácií na úèely výkonu
bankového doh¾adu na konsolidova-
nom základe.

(2) Národná banka Slovenska je
oprávnená vykona� doh¾ad na mieste 45)

alebo je oprávnená po�iada� o vykona-
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nie kontroly na mieste iný príslu�ný or-
gán dozoru nad právnickými osobami,
ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného
celku, na úèely výkonu bankového do-
h¾adu na konsolidovanom základe; ten-
to orgán dozoru je povinný po�adova-
nú kontrolu vykona�.

(3) Banka kontrolujúca konsolido-
vaný celok je povinná zabezpeèi� vyko-
nanie auditu v právnických osobách za-
hrnutých do konsolidovaného celku na
úèely výkonu bankového doh¾adu na
konsolidovanom základe. Tieto práv-
nické osoby sú povinné na �iados� ban-
ky kontrolujúcej konsolidovaný celok
uzavrie� zmluvu o audítorskej èinnosti.

§ 49
(1) Ak je banka súèas�ou konsolido-

vaného celku, ktorý kontroluje zahra-
nièná banka alebo finanèná in�titúcia,
ktorá má sídlo na území iného �tátu,
Národná banka Slovenska je oprávnená
dohodnú� podmienky výkonu banko-
vého doh¾adu na konsolidovanom zá-
klade v písomnej dohode uzavretej me-
dzi Národnou bankou Slovenska a or-
gánom bankového doh¾adu alebo orgá-
nom dozoru nad finanènými in�titúcia-
mi a pois�ovòami iného �tátu a ich vzá-
jomnú výmenu informácií.

(2) Národná banka Slovenska na
po�iadanie príslu�ného orgánu banko-
vého doh¾adu èlenského �tátu vykoná

bankový doh¾ad na mieste na konsoli-
dovanom základe alebo umo�ní výkon
bankového doh¾adu na mieste na kon-
solidovanom základe povereným oso-
bám príslu�ného orgánu bankového
doh¾adu èlenského �tátu v konsolido-
vaných celkoch; podrobnosti o výkone
tohto bankového doh¾adu na mieste na
konsolidovanom základe mô�e upravi�
dohoda pod¾a odseku 1.

(3) Národná banka Slovenska ozná-
mi komisii uzavretie písomnej dohody
pod¾a odseku 1 a jej obsah.

DEVIATA ÈAS�

OPATRENIA
NA NÁPRAVU A POKUTY

§ 50
(1) Ak Národná banka Slovenska

zistí nedostatky v èinnosti banky alebo
poboèky zahraniènej banky, spoèívajú-
ce v nedodr�iavaní podmienok urèe-
ných v bankovom povolení alebo v roz-
hodnutí o predchádzajúcom súhlase,
podmienok alebo povinností vyplýva-
júcich z iných rozhodnutí Národnej
banky Slovenska ulo�ených banke ale-
bo poboèke zahraniènej banky, v nedo-
dr�iavaní podmienok pod¾a § 7 ods. 2, 4
a 6, § 8 ods. 2, 4 a 6 alebo v nedodr�iava-
ní alebo v obchádzaní iných ustanovení
tohto zákona, osobitných zákonov 46)

alebo iných v�eobecne záväzných práv-
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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nych predpisov, ktoré sa vz�ahujú na
výkon bankových èinností, mô�e Ná-
rodná banka Slovenska pod¾a záva�-
nosti, miery zavinenia a povahy ziste-
ných nedostatkov

a) ulo�i� banke alebo poboèke zahra-
niènej banky prija� opatrenia na jej
ozdravenie,

b) ulo�i� banke alebo poboèke zahra-
niènej banky predklada� osobitné
výkazy, hlásenia a správy,

c) ulo�i� banke alebo poboèke zahra-
niènej banky skonèi� nepovolenú
èinnos�,

d) ulo�i� pokutu banke alebo poboèke
zahraniènej banky a� do vý�ky
10 000 000 Sk a pri opakovanom ale-
bo záva�nom nedostatku a� do vý�-
ky 20 000 000 Sk,

e) obmedzi� alebo pozastavi� banke
alebo poboèke zahraniènej banky
výkon niektorej bankovej èinnosti,

f) odobra� bankové povolenie na vý-
kon niektorej bankovej èinnosti,

g) ulo�i� opravu úètovnej alebo inej
evidencie pod¾a zistení Národnej
banky Slovenska alebo audítora,

h) ulo�i� uverejnenie opravy neúplnej,
nesprávnej alebo nepravdivej infor-
mácie, ktorú banka alebo poboèka
zahraniènej banky uverejnila na zá-
klade zákonom ulo�enej povinnosti,

i) ulo�i� zúètovanie strát z hospodáre-
nia so základným imaním po zúèto-
vaní strát s nerozdeleným ziskom
z minulých rokov, s fondmi tvore-
nými zo zisku a s kapitálovými fon-
dmi,

j) zavies� nútenú správu nad bankou
z dôvodov uvedených v § 53,

k) odobra� bankové povolenie banke
alebo poboèke zahraniènej banky
z dôvodov uvedených v § 63.

(2) Národná banka Slovenska mô�e
ulo�i� èlenovi �tatutárneho orgánu ban-
ky, èlenovi dozornej rady banky, vedú-
cemu poboèky zahraniènej banky, 22) zá-
stupcovi vedúceho poboèky zahraniè-
nej banky, prokuristovi, vedúcemu za-
mestnancovi banky alebo poboèky za-
hraniènej banky,22) správcovi na výkon
nútenej správy alebo zástupcovi správ-
cu na výkon nútenej správy za poru�e-
nie povinností, ktoré mu vyplývajú
z tohto zákona, osobitných zákonov 46)

alebo iných v�eobecne záväzných práv-
nych predpisov, ktoré sa vz�ahujú na
výkon bankových èinností, zo stanov
banky a z iných vnútorných aktov ria-
denia, alebo za poru�enie podmienok
alebo povinností ulo�ených rozhodnu-
tím vydaným Národnou bankou Slo-
venska pokutu pod¾a záva�nosti, miery
zavinenia a povahy poru�enia a� do
vý�ky dvanás�násobku mesaèného
priemeru jeho celkových príjmov za
predchádzajúci rok od banky alebo po-
boèky zahraniènej banky a od èlenov
konsolidovaného celku alebo èlenov
subkonsolidovaného celku, do ktorého
patrí banka alebo poboèka zahraniènej
banky; vedúcemu zamestnancovi 22)

mo�no ulo�i� pokutu najviac do vý�ky
50 % dvanás�násobku mesaèného prie-
meru jeho celkových príjmov za pred-
chádzajúci rok od banky alebo poboèky
zahraniènej banky a od èlenov konsoli-
dovaného celku alebo èlenov subkon-
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solidovaného celku, do ktorého patrí
banka alebo poboèka zahraniènej ban-
ky. Ak príslu�ná osoba poberala príjmy
od banky alebo poboèky zahraniènej
banky a od èlenov konsolidovaného
celku alebo èlenov subkonsolidované-
ho celku, do ktorého patrí banka alebo
poboèka zahraniènej banky, iba poèas
èasti predchádzajúceho roka, vypoèíta
sa mesaèný priemer z jej celkových príj-
mov za túto èas� roka. Osobu, ktorá sa
právoplatným ulo�ením pokuty stala
nedôveryhodnou osobou pod¾a § 7
ods. 15 písm. e), je banka alebo poboèka
zahraniènej banky povinná bezodklad-
ne odvola� z funkcie.

(3) Pod opatreniami na ozdravenie
banky sa rozumie

a) predlo�enie záväzného ozdravného
programu, ktorý musí obsahova�

1. plán kapitálového posilnenia
primeranosti vlastných zdrojov,

2. plán projekcie súèasného a pred-
pokladaného vývoja ekonomic-
kej situácie banky minimálne
v rozsahu výkazov bilancií, zis-
kov a strát, rozpoètu, strategic-
kého obchodného plánu, analý-
zy rentability dosiahnutia cie¾ov
programu,

3. iné informácie, ktoré Národná
banka Slovenska pova�uje za
nevyhnutné,

b) obmedzenie alebo pozastavenie vy-
plácania dividend,47) tantiém48)

a iných podielov na zisku, odmien
a nepeòa�ných plnení akcionárom,

èlenom �tatutárneho orgánu, èle-
nom dozorného orgánu a zamest-
nancom,

c) obmedzenie alebo pozastavenie zvy-
�ovania miezd èlenom �tatutárneho
orgánu, èlenom dozornej rady
a v�etkým zamestnancom banky,

d) zavedenie denného sledovania vý-
voja finanènej situácie banky,

e) obmedzenie alebo pozastavenie
roz�irovania nových obchodov ban-
ky; tieto obchody mô�e banka zaèa�
vykonáva� iba po predchádzajúcom
súhlase Národnej banky Slovenska.

(4) Národná banka Slovenska je po-
vinná vyzva� banku, aby prijala opatre-
nia na jej ozdravenie, ak primeranos�
vlastných zdrojov banky klesne pod
8 %.

(5) �tatutárny orgán banky, ktorej
primeranos� vlastných zdrojov klesne
pod 8 %, je povinný predlo�i� Národnej
banke Slovenska záväzný ozdravný
program do 30 dní od zistenia tejto sku-
toènosti. Záväzný ozdravný program
musí by� schválený �tatutárnym orgá-
nom a dozornou radou banky. Národ-
ná banka Slovenska je povinná do de-
siatich dní od prijatia záväzného
ozdravného programu ho schváli� ale-
bo zamietnu�.

(6) Ak pominuli dôvody, pre ktoré
bolo vydané opatrenie pod¾a odseku 1
písm. c), Národná banka Slovenska pí-
somne oznámi túto skutoènos� povin-
nej banke alebo poboèke zahraniènej
banky.
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(7) Pokutu pod¾a odseku 1 písm. d)
mô�e Národná banka Slovenska ulo�i�
aj osobám, ktoré poru�ili ustanovenia
§ 4 ods. 1 alebo § 28. Ulo�í im aj opatre-
nie na odstránenie a nápravu protipráv-
neho stavu.

(8) Ulo�ením pokuty pod¾a odseku
1, 2 alebo 7 nie je dotknutá zodpoved-
nos� pod¾a osobitných predpisov.

(9) Pokutu a opatrenia na nápravu
pod¾a odseku 1 mo�no uklada� súbe�ne
a opakovane. Pokuta pod¾a odseku 1, 2
alebo 7 je splatná do 15 dní odo dòa prá-
voplatnosti rozhodnutia o ulo�ení po-
kuty. Ulo�ené pokuty sú príjmom �tát-
neho rozpoètu Slovenskej republiky.

(10) Pokutu pod¾a odseku 1
písm. d), odseku 7 alebo § 82 ods. 2 ale-
bo opatrenia na nápravu mo�no ulo�i�
do dvoch rokov od zistenia nedostat-
kov, najneskôr v�ak do desiatich rokov
od ich vzniku. Pokutu pod¾a odseku 2
mo�no ulo�i� do jedného roka od ziste-
nia nedostatkov, najneskôr v�ak do
troch rokov od ich vzniku.

(11) Národná banka Slovenska je
oprávnená aj mimo konania o ulo�ení
opatrenia na nápravu alebo pokuty pre-
rokova� nedostatky v èinnosti banky
alebo poboèky zahraniènej banky
s èlenmi �tatutárneho orgánu banky,
vedúcim poboèky zahraniènej banky,
èlenmi dozornej rady banky, vedúcimi
zamestnancami,22) vedúcimi útvaru
vnútornej kontroly a vnútorného audi-
tu, ktorí sú povinní poskytnú� Národ-
nej banke Slovenska òou po�adovanú
súèinnos�.

§ 51
(1) Národná banka Slovenska mô�e

ulo�i� právnickej osobe, ktorá je zahr-
nutá do konsolidovaného celku, nad
ktorým vykonáva bankový doh¾ad na
konsolidovanom základe, pokutu a� do
vý�ky 20 000 000 Sk, ak táto právnická
osoba

a) neumo�ní vykona� doh¾ad na mieste,

b) neposkytne po�adované výkazy,
hlásenia a iné správy na úèely výko-
nu bankového doh¾adu na konsoli-
dovanom základe,

c) poskytne nesprávne, nepravdivé
alebo neúplné výkazy, hlásenia
a iné správy, prípadne nedodr�í ter-
míny na ich predlo�enie alebo

d) nesplní povinnos� pod¾a § 47 ods. 1.

(2) Na pokuty pod¾a odseku 1 sa
vz�ahujú ustanovenia § 50 ods. 7 a� 9.

§ 52
(1) Osobe, ktorá vykonala úkon,

ktorým do�lo k poru�eniu § 28 ods. 1
písm. a), alebo ktorá získala predchá-
dzajúci súhlas pod¾a § 28 ods. 1
písm. a) na základe nepravdivých
údajov, mô�e Národná banka Sloven-
ska pozastavi� výkon práva zúèastni� sa
a hlasova� na valnom zhroma�dení
banky a práva po�iada� o zvolanie mi-
moriadneho valného zhroma�denia
banky. Výkon týchto práv mô�e Národ-
ná banka Slovenska pozastavi� aj osobe,
ktorej pôsobenie týkajúce sa banky je na
ujmu riadneho a obozretného podnika-
nia banky alebo u ktorej mo�no takéto
pôsobenie dôvodne oèakáva� v prípa-
doch ustanovených v § 28 ods. 12.
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(2) Banka je povinná pä� pracov-
ných dní pred dòom konania valného
zhroma�denia da� v súlade s osobitným
predpisom49) príkaz na registráciu po-
zastavenia výkonu práva naklada� so
zaknihovanými cennými papiermi pre
v�etky zaknihované akcie, ktoré vydala.

(3) Banka je povinná predlo�i� Ná-
rodnej banke Slovenska výpis z jej re-
gistra emitenta zaknihovaných cen-
ných papierov vyhotovený v deò, keï
bol vykonaný príkaz banky na registrá-
ciu pozastavenia výkonu práva nakla-
da� so zaknihovanými cennými papier-
mi pod¾a osobitného predpisu 49) pre
v�etky zaknihované akcie, ktoré banka
vydala. Výpis sa nemô�e vyhotovi�
skôr, ako sa takáto registrácia vykonala.
Tento výpis je banka povinná doruèi�
Národnej banke Slovenska v deò jeho
vyhotovenia. Národná banka Sloven-
ska na tomto výpise bezodkladne pí-
somne oznaèí osobu, ktorej pozastavila
výkon práv uvedených v odseku 1,
a doruèí ho banke najneskôr v deò
predchádzajúci dòu konania valného
zhroma�denia banky. Ak Národná
banka Slovenska na tomto výpise pí-
somne oznaèí osobu, u ktorej nanovo
zistila dôvod na pozastavenie výkonu
práv uvedených v odseku 1, je tým za-
èaté konanie o pozastavení výkonu
práv uvedených v odseku 1 takto ozna-
èenej osobe; predbe�né opatrenie vo
veci pozastavenia výkonu práv uvede-
ných v odseku 1 doruèí Národná banka
Slovenska tejto osobe a banke najneskôr
v deò konania valného zhroma�denia.

(4) Predbe�ným opatrením pod¾a
odseku 3 je banka viazaná.

(5) Za doruèenie pod¾a odseku 3 sa
pova�uje aj doruèenie predbe�ného
opatrenia zástupcovi splnomocnenému
na zastupovanie tejto osoby na valnom
zhroma�dení.

(6) Banka nemô�e na svojom val-
nom zhroma�dení pripusti� úèas� oso-
by oznaèenej Národnou bankou Slo-
venska pod¾a odseku 3 ani úèas� osoby
neuvedenej vo výpise predlo�enom
bankou pod¾a odseku 3, ani osôb splno-
mocnených týmito osobami na konanie
v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené po-
zastavené práva uvedené v odseku 1, sa
poèas pozastavenia týchto práv nepo-
va�ujú za akcie s hlasovacím právom.
Na tieto akcie sa neprihliada pri posu-
dzovaní schopnosti valného zhroma�-
denia uzná�a� sa ani pri rozhodovaní
valného zhroma�denia. Na takto vznik-
nuté zvý�enie podielu na hlasovacích
právach ostatných osôb, ktoré sú uve-
dené vo výpise predlo�enom bankou
pod¾a odseku 3, sa nevy�aduje pred-
chádzajúci súhlas Národnej banky Slo-
venska pod¾a § 28 ods. 1 písm. a).

(8) Ak pominú dôvody na pozasta-
venie výkonu práv uvedených v odse-
ku 1, Národná banka Slovenska ich po-
zastavenie bezodkladne zru�í.

(9) Národná banka Slovenska je
oprávnená poda� súdu návrh na vyhlá-
senie rozhodnutia valného zhroma�de-
nia banky za neplatné z dôvodu rozpo-
ru so zákonmi, s inými v�eobecne zá-
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väznými právnymi predpismi alebo so
stanovami banky do troch mesiacov odo
dòa, keï sa o tomto rozhodnutí dozvede-
la, najneskôr do jedného roka od prijatia
tohto rozhodnutia.

§ 53

(1) Úèelom nútenej správy je najmä

a) znemo�nenie výkonu funkcií orgá-
nom banky zodpovedným za zhor-
�ujúcu sa hospodársku situáciu
banky,

b) odstránenie najvá�nej�ích nedostat-
kov v riadení a èinnosti banky s cie-
¾om zastavi� zhor�ovanie sa hospo-
dárskej situácie banky,

c) zistenie skutoèného stavu, v akom
sa banka nachádza vo v�etkých ob-
lastiach jej èinnosti a hospodárenia,

d) ochrana vkladov klientov banky
a iných práv klientov banky pred
vznikom �kody alebo narastaním
�kody,

e) prijatie ozdravného programu, ak je
ekonomické ozdravenie banky reál-
ne, vrátane prijatia a vykonania or-
ganizaèných a iných opatrení na po-
stupnú stabilizáciu banky a obnove-
nie jej likvidity, najmä v súèinnosti
s hlavnými akcionármi banky,

f) zabezpeèenie podmienok na uplat-
nenie nárokov vkladate¾ov vyplý-
vajúcich zo systému ochrany vkla-
dov pod¾a osobitného predpisu, 32)

ak sa vklady stanú nedostupnými, 32)

a v nevyhnutnom prípade vedenie
banky k vyhláseniu konkurzu alebo
vstúpeniu do likvidácie.

(2) Národná banka Slovenka je po-
vinná zavies� nútenú správu, ak

a) primeranos� vlastných zdrojov ban-
ky klesne pod 4 % alebo

b) banka po troch rokoch od zaèatia
svojej èinnosti na základe bankové-
ho povolenia dosiahne kumulatív-
nu stratu prevy�ujúcu 30 % zo zá-
kladného imania, z kapitálových
fondov a rezervného fondu.

(3) Národná banka Slovenska mô�e
nútenú správu zavies�, ak nastane nie-
ktorá zo skutoèností uvedených
v úvodnej vete § 50 ods. 1 alebo ak ne-
dostatky v èinnosti banky ohrozujú
bezpeèné fungovanie bankového systé-
mu a akcionári banky neurobili potreb-
né kroky na odstránenie týchto nedos-
tatkov.

(4) Nútenú správu nemo�no zavies�
nad poboèkou zahraniènej banky.

(5) Nútená správa sa zavádza oka-
mihom doruèenia rozhodnutia o núte-
nej správe banke a je ihneï úèinná voèi
banke a voèi iným osobám. Zaèatie ko-
nania sa neoznamuje. Ústne konanie sa
neuskutoèní.

(6) Výrok rozhodnutia o zavedení
nútenej správy Národná banka Sloven-
ska bezodkladne zverejní aspoò v jed-
nom denníku s celo�tátnou pôsobnos-
�ou a vo verejne prístupných priesto-
roch sídla banky, nad ktorou bola zave-
dená nútená správa, a vo v�etkých jej
obchodných prevádzkach. Osoby, kto-
ré Národná banka Slovenska o uverej-
nenie takého rozhodnutia po�iada, sú
povinné tejto �iadosti vyhovie�.
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§ 54

(1) Nútenú správu vykonáva správ-
ca banky a zástupca správcu. Správcu
a najviac troch zástupcov správcu vy-
menúva a odvoláva Národná banka
Slovenska. Správca a zástupca správ-
cu mô�u by� vymenovaní aj na dobu
urèitú.

(2) Správcom a zástupcom správcu
mô�u by� len fyzické osoby. Správca
a zástupca správcu musia by� osoby od-
borne spôsobilé. Správcom a zástup-
com správcu nemô�e by� osoba,

a) ktorá je zamestnancom Národnej
banky Slovenska alebo ktorá bola
zamestnancom Národnej banky
Slovenska kedyko¾vek v období po-
sledných dvoch rokov,

b) ktorá je právoplatne odsúdená za
akýko¾vek trestný èin spáchaný pri
vykonávaní riadiacej funkcie alebo
za akýko¾vek úmyselný trestný èin,

c) ktorá kedyko¾vek v období posled-
ných troch rokov vykonávala v ban-
ke, nad ktorou bola zavedená núte-
ná správa, funkciu èlena dozornej
rady, èlena �tatutárneho orgánu,
prokuristu alebo vedúceho zamest-
nanca,22) ak sa výkonu tejto funkcie
sama dobrovo¾ne nevzdala,

d) ktorá má k banke, nad ktorou bola
zavedená nútená správa, osobitný
vz�ah pod¾a § 35 ods. 4,

e) ktorá je dl�níkom alebo verite¾om
banky, nad ktorou bola zavedená
nútená správa,

f) ktorá je zamestnancom alebo èle-
nom �tatutárneho orgánu alebo do-
zorného orgánu právnickej osoby,
ktorá je dl�níkom alebo verite¾om
banky, nad ktorou bola zavedená
nútená správa,

g) ktorá je èlenom �tatutárneho orgánu
alebo dozorného orgánu inej banky,
prípadne vedúcim alebo zástupcom
vedúceho inej poboèky zahraniènej
banky,

h) ktorá kedyko¾vek v období posled-
ného roka poskytovala banke, nad
ktorou bola zavedená nútená sprá-
va, audítorské slu�by bez vyslove-
nia výhrad k èinnosti tejto banky.

(3) Správca je oprávnený riadi� ban-
ku a jej zamestnancov. Kompetencie
správcu sú vymedzené týmto záko-
nom, osobitnými predpismi a zmluvou
o výkone èinnosti správcu uzatvorenou
pod¾a § 57 ods. 1. Správca je viazaný ob-
medzeniami uvedenými v rozhodnutí
Národnej banky Slovenska o zavedení
nútenej správy alebo v zmluve o výko-
ne èinnosti správcu.

(4) Zástupca správcu je zodpoved-
ný za správcom zverenú oblas� èinnosti
banky a podlieha pri výkone nútenej
správy správcovi. Kompetencie zástup-
cu správcu sú vymedzené zmluvou
o výkone èinnosti zástupcu správcu
uzatvorenou s Národnou bankou Slo-
venska pod¾a § 57 ods. 1. Po predchá-
dzajúcom súhlase Národnej banky Slo-
venska mô�e správca splnomocni� nie-
ktorého svojho zástupcu vykonávaním
úkonov vo svojom mene na základe pí-
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somného plnomocenstva s podpisom
osvedèeným pod¾a osobitných predpi-
sov;50) predchádzajúci súhlas mô�e by�
vyjadrený priamo v zmluve o výkone
èinnosti správcu.

(5) V súvislosti s výkonom nútenej
správy je správca po predchádzajúcom
súhlase Národnej banky Slovenska
oprávnený v záujme urýchleného rie�e-
nia záva�ných problémov v banke pri-
bra� odborných poradcov; tento pred-
chádzajúci súhlas mô�e by� vyjadrený
priamo v zmluve o výkone èinnosti
správcu. Odborný poradca musí by�
osoba odborne spôsobilá. Odborným
poradcom nemô�e by� osoba pod¾a od-
seku 2.

(6) Výkon funkcie správcu a jeho
zástupcov sa skonèí dòom skonèenia
nútenej správy alebo uplynutím doby,
na ktorú boli vymenovaní, alebo ich od-
volaním z funkcie. Správca a zástupco-
via správcu mô�u by� odvolaní na zá-
klade poru�enia tohto zákona alebo
iných v�eobecne záväzných právnych
predpisov alebo na základe zmluvy
o výkone èinnosti správcu a zmluvy
o výkone èinnosti zástupcu správcu.

§ 55
(1) Zavedením nútenej správy sa

pozastavuje výkon funkcie v�etkých or-
gánov banky a vedúcich zamestnancov
banky22) a pôsobnos� �tatutárneho orgá-
nu a dozornej rady prechádza na správ-
cu; súèasne sa pozastavujú práva akcio-

nárov banky v rozsahu pod¾a § 52 ods. 1
okrem práva zúèastni� sa a hlasova� na
valnom zhroma�dení zvolanom správ-
com pod¾a odseku 2. Ak ide o èlenov
�tatutárneho orgánu a èlenov dozornej
rady, pozastavuje sa plynutie ich funk-
èného obdobia. Týmto nie je dotknuté
právo �tatutárneho orgánu poda� oprav-
né prostriedky proti rozhodnutiu o za-
vedení nútenej správy. Pri výkone pô-
sobnosti �tatutárneho orgánu a dozor-
nej rady sa na správcu nevz�ahuje oso-
bitný predpis.1)

(2) Správca je oprávnený zvola� val-
né zhroma�denie banky, riadi� jeho
priebeh a má právo predklada� na òom
návrhy. Valné zhroma�denie mô�e prijí-
ma� rozhodnutia len po predchádzajú-
com súhlase Národnej banky Slovenska.

(3) Správca je oprávnený urobi�
opatrenia nevyhnutné na postupnú sta-
bilizáciu banky a obnovenie likvidity
banky, najmä naklada� s poh¾adávkami
a iným majetkom, vrátane predaja po-
boèky banky alebo organizaènej jednot-
ky banky ako èasti podniku banky ale-
bo predaja podniku banky za primera-
nú cenu, uzavrie� poboèku alebo inú or-
ganizaènú jednotku banky alebo ukon-
èi� ich èinnos�; týmto nie sú dotknuté
ustanovenia § 28 ods. 1. Súhlas valného
zhroma�denia na tieto úkony sa nevy-
�aduje.

(4) Správca je povinný najneskôr do
30 dní od zavedenia nútenej správy
predlo�i� Národnej banke Slovenska
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projekt ozdravenia banky, nad ktorou
bola zavedená nútená správa, alebo iný
návrh rie�enia situácie v banke.

(5) Ak to vy�aduje situácia v banke,
mô�e správca po predchádzajúcom sú-
hlase Národnej banky Slovenska èias-
toène alebo úplne pozastavi� naklada-
nie vkladate¾ov s ich vkladmi v banke,
najdlh�ie v�ak na dobu 30 dní.

(6) Na základe predchádzajúceho
súhlasu valného zhroma�denia mô�e
správca poda� návrh na vyrovnanie. 51)

(7) Správca mô�e poda� návrh na
vyhlásenie konkurzu,52) ak je banka
v predl�ení.43)

(8) Správca mô�e poda� Národnej
banke Slovenska návrh na odobratie
bankového povolenia, ak zistí skutoè-
nosti uvedené v § 63.

§ 56

(1) Správca, zástupca správcu a pri-
braný odborný poradca sú povinní vy-
konáva� svoje funkcie s nále�itou od-
bornou starostlivos�ou a zodpovedajú
za �kodu spôsobenú svojou èinnos�ou.
Správca a ním poverený zástupca
správcu sú povinní pravidelne infor-
mova� Národnú banku Slovenska
o úkonoch vykonaných poèas nútenej
správy.

(2) Správca, zástupca správcu a pri-
braný odborný poradca nesmú zneu�í-
va� informácie, ktoré získali pri výkone
nútenej správy, vo svoj prospech ani
v prospech iných osôb a nesmú nakla-

da� s majetkom banky vo svoj prospech
a v prospech osôb im blízkych. 30)

(3) Správca, zástupca správcu a pri-
braný odborný poradca sú povinní za-
chováva� mlèanlivos� o v�etkých sku-
toènostiach súvisiacich s vykonávaním
nútenej správy voèi v�etkým osobám
okrem Národnej banky Slovenska v sú-
vislosti s plnením jej úloh pod¾a tohto
zákona alebo osobitného predpisu; 8)

povinnos� mlèanlivosti majú aj po skon-
èení svojej èinnosti súvisiacej s vykoná-
vaním nútenej správy. Ustanovenia
§ 91 ods. 2 a� 7, § 92 ods. 1 a� 6 a § 93
týmto nie sú dotknuté.

§ 57

(1) Národná banka Slovenska uza-
tvorí so správcom mandátnu zmluvu
o výkone èinnosti správcu, ktorá po-
drobnej�ie vymedzí jeho práva a povin-
nosti a upraví jeho zodpovednos� za
�kodu spôsobenú v súvislosti s výko-
nom jeho funkcie. Národná banka Slo-
venska uzatvorí so zástupcom správcu
mandátnu zmluvu o výkone èinnosti
zástupcu správcu, ktorá podrobnej�ie
vymedzí jeho práva a povinnosti
a upraví jeho zodpovednos� za �kodu
spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho
funkcie.

(2) Pribratie odborných poradcov
pod¾a § 54 ods. 5 správca uskutoèní na
zmluvnom základe a za podmienok od-
súhlasených Národnou bankou Sloven-
ska.
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(3) Vý�ku odmeny správcu a zá-
stupcu správcu za výkon funkcie urèí
Národná banka Slovenska.

(4) Náklady spojené s výkonom nú-
tenej správy vrátane odmien správcu,
zástupcov správcu a odborných porad-
cov uhrádza banka, nad ktorou bola za-
vedená nútená správa.

§ 58
(1) Èlenovia �tatutárneho orgánu,

èlenovia dozornej rady, vedúci zamest-
nanci,22) vedúci útvaru vnútornej kon-
troly a vnútorného auditu sú povinní
na po�iadanie správcu spolupracova�
so správcom, najmä poskytova� mu
v�etky doklady a ïal�ie podklady vy-
�iadané správcom v súvislosti s výko-
nom nútenej správy.

(2) Správca je oprávnený vedúcim
zamestnancom,22) vedúcemu útvaru
vnútornej kontroly a vnútorného audi-
tu okam�ite zru�i� pracovný pomer, da�
im výpoveï alebo ich previes� na inú
prácu.27)

(3) V dôsledku zavedenia nútenej
správy nesmie by� èlenom �tatutárneho
orgánu a èlenom dozornej rady vypla-
tená �iadna odmena v prípade skonèe-
nia èlenstva v týchto orgánoch banky
vyplývajúca zo zmluvy medzi bankou
a èlenom �tatutárneho orgánu alebo èle-
nom dozornej rady alebo priznaná vnú-
tornými predpismi banky.

§ 59
(1) Od zavedenia nútenej správy ne-

mo�no poèas �iestich mesiacov postu-

pova� poh¾adávky voèi banke a zapoèí-
tava� vzájomné poh¾adávky medzi ban-
kou, nad ktorou bola zavedená nútená
správa, a inými osobami.

(2) Správca mô�e odporova� práv-
nemu úkonu,53) ktorý bol urobený v po-
sledných troch rokoch pred zavedením
nútenej správy v úmysle ukráti� banku
alebo jej verite¾ov, ak tento úmysel mu-
sel by� banke známy; to neplatí, ak dru-
há strana preuká�e, �e nemohla ani pri
nále�itej starostlivosti pozna� úmysel
banky ukráti� verite¾a banky.

(3) Správca mô�e odporova� aj
právnemu úkonu,53) ktorým bola banka
ukrátená a ku ktorému do�lo v posled-
ných troch rokoch pred zavedením núte-
nej správy medzi bankou a osobou s oso-
bitným vz�ahom k banke.

§ 60
(1) Zavedenie nútenej správy, údaje

o správcovi a jeho zástupcovi, skonèe-
nie nútenej správy a s tým súvisiace
zmeny sa zapisujú do obchodného re-
gistra.1) Návrh na zápis nútenej správy
podáva Národná banka Slovenska; pri
podaní tohto návrhu sa nepou�ije usta-
novenie osobitného predpisu. 54)

(2) Do obchodného registra sa zapi-
suje meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu a rodné èíslo správcu a zástup-
cu správcu.

§ 61
(1) Poèas nútenej správy mô�e Ná-

rodná banka Slovenska poskytnú� ban-
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54) § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka.
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ke finanènú pomoc na odstránenie do-
èasného nedostatku likvidity.

(2) Nárok na vrátenie finanènej po-
moci poskytnutej pod¾a odseku 1 má
prednos� pred v�etkými ostatnými zá-
väzkami banky s výnimkou tých ostat-
ných záväzkov, ktoré majú prednostné
poradie pri uspokojovaní nárokov po-
d¾a osobitných predpisov. 55)

§ 62
(1) Nútená správa sa konèí

a) doruèením rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o skonèení nútenej
správy, ak pominú dôvody na jej tr-
vanie,

b) vyhlásením konkurzu na banku,

c) uplynutím 12 mesiacov od zavede-
nia nútenej správy alebo

d) odobratím alebo zánikom bankové-
ho povolenia.

(2) Oznámenie o skonèení nútenej
správy pod¾a odseku 1 Národná banka
Slovenska bezodkladne zverejní aspoò
v jednom denníku s celo�tátnou pôsob-
nos�ou a vo verejne prístupných prie-
storoch sídla banky, nad ktorou bola za-
vedená nútená správa, a vo v�etkých jej
obchodných prevádzkach. Osoby, kto-
ré Národná banka Slovenska o uverej-
nenie tejto skutoènosti po�iada, sú po-
vinné tejto �iadosti vyhovie�.

(3) Bezodkladne po skonèení núte-
nej správy je banka povinná zvola� mi-
moriadne valné zhroma�denie tak, aby
sa uskutoènilo do 30 dní od skonèenia
nútenej správy. Do programu mimo-

riadneho valného zhroma�denia je ban-
ka povinná zaradi� odvolanie doteraj-
�ích èlenov a vo¾bu nových èlenov �ta-
tutárneho orgánu banky a dozornej
rady banky; noví èlenovia �tatutárneho
orgánu banky a dozornej rady banky
musia spåòa� podmienky uveden é v § 7
ods. 2 písm. e).

§ 63
(1) Národná banka Slovenska je po-

vinná odobra� bankové povolenie, ak

a) vlastné zdroje banky klesnú pod
úroveò základného imania pod¾a
§ 7 ods. 2 písm. a),

b) primeranos� vlastných zdrojov banky
klesne pod 2 %,

c) banka alebo poboèka zahraniènej
banky nezaène do �iestich mesiacov
od právoplatnosti bankového povo-
lenia vykonáva� èinnosti pod¾a § 2
ods. 1 písm. a) a b) alebo poèas �ies-
tich mesiacov tieto èinnosti nevyko-
náva,

d) banka alebo poboèka zahraniènej
banky získala bankové povolenie
na základe nepravdivých údajov
uvedených v �iadosti o udelenie
bankového povolenia,

e) banka alebo poboèka zahraniènej
banky nie je schopná poèas najme-
nej 30 dní plni� svoje splatné záväz-
ky alebo bola vyhlásená za neschop-
nú vypláca� vklady pod¾a osobitné-
ho predpisu,32)

f) ide o poboèku zahraniènej banky
a táto zahranièná banka stratila
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v �táte svojho sídla oprávnenie pô-
sobi� ako banka.

(2) Národná banka Slovenska mô�e
odobra� bankové povolenie pri vzniku
záva�ných nedostatkov v èinnosti ban-
ky alebo poboèky zahraniènej banky
a pri poru�ovaní po�iadaviek na podni-
kanie bánk a poboèiek zahranièných
bánk, ak

a) banka dosiahne stratu prevy�ujúcu
50 % základného imania v jednom
roku alebo 10 % roène v troch po
sebe nasledujúcich rokoch,

b) banka, poboèka zahraniènej banky
alebo zahranièná banka èiastoène
alebo úplne pozastaví nakladanie
vkladate¾ov s ich vkladmi v banke
alebo v poboèke zahraniènej banky
bez predchádzajúceho súhlasu Ná-
rodnej banky Slovenska alebo roz-
hodnutia pod¾a osobitného predpi-
su,56)

c) banka alebo poboèka zahraniènej
banky neplní povinnosti pod¾a oso-
bitného predpisu,57)

d) banka alebo poboèka zahraniènej
banky nesplnila podmienky na za-
èatie èinnosti v lehote urèenej v ban-
kovom povolení,

e) banka neplní podmienky pod¾a § 7
ods. 2 alebo poboèka zahraniènej
banky neplní podmienky pod¾a § 8
ods. 2,

f) banka alebo poboèka zahraniènej
banky zmenila sídlo bez predchá-

dzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska.

§ 64
(1) Bankové povolenie zaniká

a) banke dòom jej zru�enia z iného dô-
vodu ako pre odobratie bankového
povolenia,

b) banke dòom vyhlásenia konkurzu
na majetok banky pod¾a osobitného
predpisu,58)

c) poboèke zahraniènej banky dòom
vyhlásenia konkurzu na majetok
zahraniènej banky alebo dòom zru-
�enia zahraniènej banky z iného dô-
vodu ako pre odobratie bankového
povolenia,

d) banke alebo poboèke zahraniènej
banky dòom vrátenia bankového
povolenia; bankové povolenie mo�-
no vráti� len písomne a s predchá-
dzajúcim súhlasom pod¾a § 28
ods. 1 písm. b),

e) vtedy, ak banka alebo poboèka za-
hraniènej banky nepodala návrh na
zápis do obchodného registra pod¾a
§ 9 ods. 6,

f) dòom predaja podniku banky alebo
poboèky zahraniènej banky, 28)

g) poboèke zahraniènej banky dòom
ukonèenia jej èinnosti zahraniènou
bankou,

h) banke alebo poboèke zahraniènej
banky na tie bankové èinnosti, na
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ktoré jej zaniklo osobitné povolenie
pod¾a § 2 ods. 4.

(2) Banka, zahranièná banka a po-
boèka zahraniènej banky sú povinné pí-
somne informova� Národnú banku Slo-
venska o skutoènostiach uvedených
v odseku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) do
30 dní od ich vzniku.

§ 65
(1) Po okamihu doruèenia rozhod-

nutia o odobratí bankového povolenia
alebo odo dòa zániku bankového povo-
lenia Národná banka Slovenska bezod-
kladne zru�í právnickej osobe, ktorej
bolo odobraté bankové povolenie alebo
ktorej zaniklo bankové povolenie, vý-
kon platobného styku a jeho zúètovania
vykonávaného pod¾a § 2 ods. 13.

(2) Od okamihu doruèenia rozhod-
nutia o odobratí bankového povolenia
alebo odo dòa zániku bankového povo-
lenia nemô�e právnická osoba pod¾a
odseku 1 prijíma� vklady a poskytova�
úvery a vykonáva� ïal�ie èinnosti s vý-
nimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na
vyrovnanie jej poh¾adávok a záväzkov;
platobný styk na vyrovnanie existujú-
cich poh¾adávok a záväzkov vykonáva
takáto právnická osoba prostredníc-
tvom úètu zriadeného v inej banke.

(3) Právnická osoba, ktorej bolo
odobraté bankové povolenie alebo kto-
rej zaniklo bankové povolenie pri vyko-
návaní èinností pod¾a odseku 2, postu-
puje ako banka alebo poboèka zahra-
niènej banky pod¾a tohto zákona dovte-
dy, ne� vyrovná svoje poh¾adávky a zá-

väzky. Povinnos� predklada� úètovné
výkazy, �tatistické výkazy a hlásenia
o po�iadavkách na podnikanie bánk sa
na takúto právnickú osobu nevz�ahuje.

(4) Rozhodnutie o odobratí banko-
vého povolenia za�le právnická osoba,
ktorej bolo odobraté bankové povolenie
pod¾a odseku 2, na uverejnenie do 30
dní odo dòa jeho právoplatnosti Ob-
chodnému vestníku.59)

(5) Právoplatné rozhodnutie o odo-
bratí bankového povolenia zahraniènej
banke na vykonanie bankových èinnos-
tí prostredníctvom jej poboèky oznámi
Národná banka Slovenska orgánu ban-
kového doh¾adu v �táte, v ktorom má
zahranièná banka sídlo. Ak je vydané
rozhodnutie o odobratí bankového po-
volenia právnickej osobe, ktorá má zria-
denú poboèku v zahranièí, Národná
banka Slovenska oznámi túto skutoè-
nos� aj orgánu bankového doh¾adu
v �táte, v ktorom má právnická osoba,
ktorej bolo odobraté bankové povole-
nie, svoju poboèku.

(6) Odobratie bankového povolenia
sa zapisuje do obchodného registra. 1)

Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnu-
tia o odobratí bankového povolenia Ná-
rodná banka Slovenska za�le rozhod-
nutie s návrhom na zápis tejto skutoè-
nosti súdu, ktorý vedie obchodný regis-
ter; pri podaní tohto návrhu sa nepou-
�ije ustanovenie osobitného predpisu. 54)

(7) Bezodkladne po právoplatnosti
rozhodnutia o odobratí bankového po-
volenia Národná banka Slovenska
podá príslu�nému súdu návrh na zru-
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�enie a likvidáciu banky a na vymeno-
vanie likvidátora. Súd pred rozhodnu-
tím o zru�ení nemô�e pou�i� postup
pod¾a osobitného predpisu. 60)

(8) Národná banka Slovenska zasta-
ví konanie o odobratí bankového povo-
lenia na základe vyhlásenia konkurzu
pod¾a osobitného predpisu. 58)

DESIATA ÈAS�

LIKVIDÁCIA BANKY

§ 66
(1) Ak sa zru�uje banka likvidáciou,

návrh na vymenovanie a odvolanie lik-
vidátora je oprávnená poda� iba Národ-
ná banka Slovenska. Pri podaní tohto
návrhu sa nepou�ije osobitný pred-
pis.54)

(2) Likvidátorom nemô�e by� oso-
ba, ktorá má alebo mala osobitný vz�ah
k banke, ktorá je alebo bola v posled-
ných piatich rokoch audítorom banky
alebo sa akýmko¾vek spôsobom na au-
dite v banke podie¾ala bez vyslovenia
výhrad k èinnosti banky.

(3) Národná banka Slovenska urèí
likvidátorovi odmenu s prihliadnutím
na rozsah jeho èinnosti a tie� splatnos�
tejto odmeny.

(4) Osoby, ktoré sa podie¾ajú na lik-
vidácii banky, sú povinné zachováva�
mlèanlivos� o v�etkých skutoènostiach
súvisiacich s vykonávaním likvidácie
voèi v�etkým osobám okrem Národnej
banky Slovenska v súvislosti s plnením

jej úloh pod¾a tohto zákona alebo oso-
bitného zákona,8) a to aj po skonèení lik-
vidácie; ustanovenia § 91 ods. 2 a� 7,
§ 92 ods. 1 a� 6 a § 93 týmto nie sú dotk-
nuté.

(5) Likvidátor predkladá Národnej
banke Slovenska bezodkladne úètovné
výkazy a doklady spracovávané v prie-
behu likvidácie v súlade s osobitným
predpisom1) a ïal�ie podklady vy�ado-
vané Národnou bankou Slovenska na
úèel posúdenia èinnosti likvidátora
a priebehu likvidácie.

(6) Likvidátor je povinný vymáha�
vydanie plnenia z neplatných právnych
úkonov alebo odporovate¾ných práv-
nych úkonov, ktorými bola ukrátená
banka alebo jej veritelia.

JEDENÁSTA ÈAS�

HYPOTEKÁRNE
BANKOVNÍCTVO

§ 67
(1) Hypotekárnym obchodom sa na

úèely tohto zákona rozumie

a) poskytovanie hypotekárnych úve-
rov a s tým spojené vydávanie hy-
potekárnych zálo�ných listov, 61)

b) poskytovanie komunálnych úverov
a s tým spojené vydávanie komu-
nálnych obligácií bankou. 62)

(2) Hypotekárne obchody sa mô�u
vykonáva� v slovenských korunách ale-
bo v cudzej mene.

Zákon o bankách

7/1-54 SEPI-E

60) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
61) § 14 zákona è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
62) § 20 ods. 1 písm. a) zákona è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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(3) V prípade vykonávania hypote-
kárnych obchodov v cudzej mene kur-
zové riziko zná�a banka alebo poboèka
zahraniènej banky, ktorá vykonáva hy-
potekárne obchody (ïalej len �hypote-
kárna banka�). Hypotekárna banka je
povinná prija� opatrenia na predchá-
dzanie vzniku kurzového rizika z kry-
tia hypotekárnych zálo�ných listov ale-
bo komunálnych obligácií poh¾adávka-
mi z hypotekárnych úverov alebo ko-
munálnych úverov.

§ 68
Hypotekárny úver je úver s leho-

tou splatnosti najmenej �tyri roky
a najviac 30 rokov zabezpeèený zálo�-
ným právom k tuzemskej nehnute¾-
nosti, a to aj rozostavanej, ktorý je fi-
nancovaný preva�ne prostredníctvom
vydávania a predaja hypotekárnych zá-
lo�ných listov hypotekárnou bankou
pod¾a osobitného predpisu 61) a ktorý
poskytuje hypotekárna banka na tieto
úèely:

a) nadobudnutie tuzemskej nehnute¾-
nosti alebo jej èasti,

b) výstavbu alebo zmenu dokonèe-
ných stavieb,63)

c) údr�bu tuzemských nehnute¾ností
alebo

d) splatenie poskytnutého úveru pou-
�itého na úèely pod¾a písmen a) a�
c), ktorý nie je hypotekárnym úve-
rom.

§ 69
Komunálny úver je úver s lehotou

splatnosti najmenej �tyri roky a najviac
30 rokov zabezpeèený zálo�ným prá-
vom k nehnute¾nému majetku obce,
ktorý je financovaný preva�ne pros-
tredníctvom vydávania a predaja ko-
munálnych obligácií hypotekárnou
bankou pod¾a osobitného predpisu 62)

a ktorý poskytujú banky na nadobud-
nutie tuzemských nehnute¾ností, vý-
stavbu, zmenu dokonèených stavieb 63)

a údr�bu tuzemských nehnute¾ností
a ïal�ích stavieb s cie¾om vyu�íva� ich
na verejnoprospe�ný úèel.

§ 70
Hypotekárna banka mô�e doèasne

vo¾né peòa�né prostriedky získané
z hypotekárnych obchodov ulo�i�
v banke alebo v poboèke zahraniènej
banky. Ïalej mô�e tieto prostriedky po-
u�i� na nákup

a) hypotekárnych zálo�ných listov vy-
daných inou hypotekárnou bankou,

b) komunálnych obligácií 62) vydaných
inou hypotekárnou bankou,

c) pokladnièných pouká�ok Národnej
banky Slovenska,

d) �tátnych dlhopisov,64)

e) �tátnych pokladnièných pouká�ok.

§ 71
Vydávanie a nále�itosti hypotekár-

nych zálo�ných listov a komunálnych
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obligácií sa spravujú osobitným pred-
pisom.13) Národná banka Slovenska
mô�e v bankovom povolení na vykoná-
vanie hypotekárnych obchodov usta-
novi� osobitné podmienky financova-
nia hypotekárnych úverov a komunál-
nych úverov pre hypotekárnu banku
najviac na obdobie dvoch rokov od
udelenia tohto bankového povolenia.

§ 72
(1) Na riadne krytie vydaných hy-

potekárnych zálo�ných listov a komu-
nálnych obligácií mô�u by� pou�ité len
poh¾adávky hypotekárnej banky z hy-
potekárnych úverov a poh¾adávky
z komunálnych úverov, ktoré nepresa-
hujú 70 % hodnoty zalo�enej nehnute¾-
nosti urèenej pod¾a § 73.

(2) Poskytova� hypotekárne úvery
a komunálne úvery nad rámec pod¾a
odseku 1 mo�no len za podmienky, �e
celková hodnota poh¾adávok hypote-
kárnej banky, ktoré presahujú tento rá-
mec, nepresiahne 10 % celkovej sumy
poskytnutých hypotekárnych úverov
a komunálnych úverov.

(3) Majetkové hodnoty slú�iace na
krytie menovitej hodnoty vydaných hy-
potekárnych zálo�ných listov a komu-
nálnych obligácií nemô�e hypotekárna
banka zalo�i� ani ich pou�i� na iné za-
bezpeèenie svojich záväzkov.

§ 73
(1) Hodnotu nehnute¾nosti na úèely

tohto zákona urèí hypotekárna banka

na základe celkového posúdenia ne-
hnute¾nosti. Pri urèení tejto hodnoty
mô�e hypotekárna banka prihliada� iba
na trvalé vlastnosti nehnute¾nosti
a mo�ný výnos, ktorý mô�e nehnute¾-
nos� pri riadnom hospodárení dlhodo-
bo poskytova� jej vlastníkovi. Pri ne-
hnute¾nosti, ktorá je za�a�ená zálo�ným
právom alebo obmedzením prevodu
nehnute¾nosti v súlade s § 74 ods. 2, hy-
potekárna banka v�dy zní�i hodnotu
tejto nehnute¾nosti o vý�ku poh¾adáv-
ky, na ktorej zabezpeèenie slú�i toto zá-
lo�né právo alebo obmedzenie prevodu
nehnute¾nosti.

(2) Hypotekárna banka je viazaná
len vlastným ohodnotením nehnute¾-
nosti.

§ 74
(1) Zálo�né právo na zabezpeèenie

poh¾adávok hypotekárnej banky z hy-
potekárnych úverov alebo z komunál-
nych úverov vzniká jeho vkladom do
katastra nehnute¾ností pod¾a osobitné-
ho predpisu65) na základe návrhu hypo-
tekárnej banky a vlastníka nehnute¾-
nosti. Postavenie zálo�ného verite¾a má
hypotekárna banka.

(2) Hypotekárny úver a komunálny
úver nesmú by� zabezpeèené zálo�ným
právom vz�ahujúcim sa na nehnute¾-
nos�, na ktorej u� vzniklo a trvá zálo�né
právo v prospech tretej osoby alebo ob-
medzenie prevodu nehnute¾nosti s vý-
nimkou zálo�ného práva alebo obme-
dzenia prevodu nehnute¾ností zriade-

Zákon o bankách

7/1-56 SEPI-E

65) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾nost í a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.
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ných pod¾a osobitného predpisu 66) a zá-
lo�ného práva zriadeného v prospech
stavebnej sporite¾ne alebo �tátneho fon-
du rozvoja bývania.

(3) Nehnute¾nos� sa nepova�uje za
zalo�enú alebo za�a�enú obmedzením
prevodu nehnute¾nosti vtedy, ak poh¾a-
dávka, ktorá je zabezpeèená zálo�ným
právom v prospech tretej osoby alebo
obmedzením prevodu nehnute¾nosti,
zanikne na základe poskytnutého hy-
potekárneho úveru alebo komunálneho
úveru, ktorým sa poh¾adávka splatí,
a ak zálo�né právo k nehnute¾nosti ale-
bo obmedzenie prevodu nehnute¾nosti
zanikne.

(4) Zálo�né právo k nehnute¾nosti
zriadené na zabezpeèenie poh¾adávok
z hypotekárneho úveru alebo z komu-
nálneho úveru zaniká splatením tohto
úveru aj s príslu�enstvom. Hypotekár-
na banka oznámi zánik zálo�ného prá-
va k nehnute¾nosti orgánu �tátnej sprá-
vy na úseku katastra nehnute¾ností. 65)

(5) Hypotekárna banka mô�e pri
výkone zálo�ného práva zalo�enú ne-
hnute¾nos� preda� exekúciou pod¾a oso-
bitného predpisu67) na základe dohody
vyhotovenej vo forme notárskej zápis-
nice, uzatvorenej medzi hypotekárnou
bankou a jej dl�níkom, ako aj zálo�com,
ak ním nie je dl�ník, ak sa zmluvné stra-
ny v tejto dohode dohodnú na exekúcii

pod¾a osobitného predpisu. 67) Táto do-
hoda musí obsahova� právny záväzok,
vyznaèenie oprávnenej osoby a povin-
nej osoby, právny dôvod, predmet a èas
plnenia.

§ 75
(1) Hypotekárna banka poskytuje

hypotekárne úvery a komunálne úvery
pod¾a òou vydaných v�eobecných pod-
mienok poskytovania hypotekárnych
úverov a komunálnych úverov, ktoré
musia obsahova� najmä

a) nále�itosti �iadosti o hypotekárny
úver alebo komunálny úver,

b) postup pri predkladaní �iadosti
o hypotekárny úver alebo komunál-
ny úver,

c) podmienky na poskytovanie hypo-
tekárneho úveru alebo komunálne-
ho úveru,

d) spôsoby vypovedania zmluvy o pos-
kytnutí hypotekárneho úveru alebo
komunálneho úveru,

e) postup hypotekárnej banky pri
ome�kaní dl�níka so splácaním hy-
potekárneho úveru alebo komunál-
neho úveru alebo jeho príslu�en-
stva,

f) prípady zmien okolností na strane
dl�níka, za ktorých je hypotekárna
banka oprávnená po�adova� pred-
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66) § 15 ods. 1 a § 16 a� 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskor�ích predpisov.
§ 17 vyhlá�ky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Èeskej socialistickej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu �tátnej banky èeskoslovenskej
è. 36/1985 Zb. o finanènej, úverovej a inej pomoci dru�stevnej individuálnej bytovej výstavbe
a modernizácii rodinných domèekov v osobnom vlastníctve v znení neskor�ích predpisov.

67) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov.
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èasné splácanie hypotekárneho
úveru alebo komunálneho úveru,

g) podmienky realizácie zálo�ného
práva k nehnute¾nostiam zriadené-
ho na zabezpeèenie hypotekárnych
úverov alebo komunálnych úverov.

(2) Z dôvodov na strane hypotekár-
nej banky alebo jej právnych nástupcov
sa nemô�e vynucova� predèasné splá-
canie poh¾adávok z hypotekárneho
úveru a komunálneho úveru; to platí aj
pri zru�ení a likvidácii hypotekárnej
banky.

§ 76
(1) Zoznam a rozsah hypotekár-

nych úverov a komunálnych úverov,
zálo�ných práv a poh¾adávok hypote-
kárnej banky z hypotekárnych úverov
a komunálnych úverov, ktoré slú�ia na
krytie hypotekárnych zálo�ných listov
a komunálnych obligácií, alebo iné hod-
noty slú�iace ako náhradné krytie musí
hypotekárna banka jednotlivo evidova�
vo svojom registri hypoték.

(2) Register hypoték a doklady, na
ktorých základe sa vykonali zápisy
v registri hypoték, je hypotekárna ban-
ka povinná uschováva� oddelene od
ostatných dokladov a zabezpeèi� ich
pred zneu�itím, znièením, po�kode-
ním, odcudzením alebo pred stratou.

(3) Do konca januára a júla ka�dého
kalendárneho roka je hypotekárna ban-
ka povinná predlo�i� Národnej banke
Slovenska a ministerstvu informáciu
o záznamoch z registra hypoték, ktoré sa
vykonali za posledných �es� mesiacov.

(4) V�eobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka

Slovenska a ministerstvo, ustanoví ná-
le�itosti a spôsob vedenia registra hy-
poték pod¾a odseku 2 a nále�itosti a for-
mu informácie pod¾a odseku 3.

§ 77
Hypotekárna banka je povinná

o hypotekárnych obchodoch vies� od-
delene analytickú evidenciu v systéme
úètovníctva.

§ 78
(1) Národná banka Slovenska vy-

menúva pre ka�dú hypotekárnu banku
hypotekárneho správcu, ktorý vykoná-
va dozor nad vykonávaním hypotekár-
nych obchodov v rozsahu ustanove-
nom týmto zákonom a osobitným pred-
pisom.13) Rovnako sa pre ka�dú hypote-
kárnu banku vymenúva zástupca hy-
potekárneho správcu, ktorý zastupuje
hypotekárneho správcu poèas jeho ne-
prítomnosti v plnom rozsahu jeho práv
a povinností.

(2) Vymenovanie hypotekárneho
správcu a jeho zástupcu Národná ban-
ka Slovenska vopred prerokuje s hypo-
tekárnou bankou, pre ktorú sa vymenú-
vajú.

(3) Hypotekárneho správcu a jeho
zástupcu odvoláva Národná banka Slo-
venska.

(4) Hypotekárnym správcom a jeho
zástupcom mô�e by� len fyzická osoba,
ktorá je na túto èinnos� odborne spôso-
bilá a bezúhonná. Za odborne spôsobi-
lú osobu sa pova�uje fyzická osoba
s ukonèeným vysoko�kolským vzdela-
ním, ktorá vykonávala ekonomickú ale-
bo právnickú prax v oblasti bankovníc-
tva najmenej pä� rokov. Za bezúhonnú
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sa pova�uje fyzická osoba, ktorá nebola
právoplatne odsúdená za trestný èin
spáchaný pri vykonávaní riadiacej
funkcie alebo za akýko¾vek úmyselný
trestný èin.

§ 79
(1) Hypotekárny správca vykonáva

svoju èinnos� samostatne, nezávisle
a nestranne. Pri výkone svojej èinnosti
je viazaný len v�eobecne záväznými
právnymi predpismi a rozhodnutiami
vydanými pri bankovom doh¾ade alebo
dozore pod¾a osobitného predpisu 13)

nad èinnos�ou hypotekárneho správcu.

(2) O rozporoch medzi hypotekár-
nym správcom a hypotekárnou bankou
rozhoduje Národná banka Slovenska,
ak ide o zále�itos�, na ktorú sa vz�ahuje
pôsobnos� bankového doh¾adu, alebo
orgán dozoru pod¾a osobitného predpi-
su,15) ak ide o zále�itos�, na ktorú sa
vz�ahuje pôsobnos� orgánu dozoru
pod¾a osobitného predpisu. 15)

§ 80
(1) Hypotekárny správca vykonáva

dozor nad vydávaním hypotekárnych
zálo�ných listov a komunálnych obli-
gácií z h¾adiska ich nále�itostí a krytia
pod¾a osobitného predpisu. 13)

(2) Hypotekárny správca je povinný
vyhotovi� pre ka�dú emisiu hypotekár-
nych zálo�ných listov alebo komunál-
nych obligácií pred ich vydaním písom-
né osvedèenie o tom, �e ich krytie je za-
bezpeèené pod¾a osobitného predpisu 68)

a �e je vykonaný záznam v registri hy-
poték.

(3) Hypotekárny správca kontrolu-
je, èi

a) hypotekárna banka poskytuje hypo-
tekárne úvery a komunálne úvery,

b) si hypotekárna banka plní povin-
nosti týkajúce sa registra hypoték
v súlade s týmto zákonom a inými
v�eobecne záväznými právnymi
predpismi.

(4) Hypotekárny správca je povinný
na po�iadanie hypotekárnej banky spo-
lupôsobi� pri èinnostiach súvisiacich
s vykonávaním hypotekárnych obcho-
dov, ktoré bez jeho súèinnosti hypote-
kárna banka nemô�e vykona�.

§ 81
(1) Hypotekárny správca v prípade

zistenia nedostatkov pod¾a § 80 je po-
vinný bezodkladne písomne informo-
va� o týchto skutoènostiach Národnú
banku Slovenska, a ak ide o nedostatky
pod¾a § 80 ods. 1, aj orgán dozoru pod¾a
osobitného predpisu.15) Na poskytova-
nie informácií pod¾a tohto ustanovenia
sa nevz�ahuje § 93.

(2) Hypotekárny správca pri výko-
ne svojej èinnosti koná vo vlastnom
mene a na úèet hypotekárnej banky.

(3) Hypotekárna banka je povinná
umo�ni� hypotekárnemu správcovi vý-
kon jeho èinnosti, najmä je povinná
umo�ni� mu nahliada� do úètovných
záznamov, do registra hypoték a do
iných dokladov súvisiacich s hypote-
kárnymi obchodmi.

(4) Vý�ku odmeny pre hypotekár-
neho správcu a jeho zástupcu urèuje
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68) § 16 ods. 4 a 5 a § 20 ods. 4 zákona è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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Národná banka Slovenska po dohode
s hypotekárnou bankou. Odmenu hradí
hypotekárna banka.

§ 82
(1) Èinnos� hypotekárneho správcu

a jeho zástupcu podlieha bankovému
doh¾adu vykonávanému Národnou
bankou Slovenska a dozoru vykonáva-
nému orgánom dozoru pod¾a osobitné-
ho predpisu.15)

(2) Ak Národná banka Slovenska
pri výkone bankového doh¾adu zistí
nedostatky v èinnosti hypotekárneho
správcu alebo jeho zástupcu s výnim-
kou nedostatkov pod¾a § 80 ods. 1,
mô�e mu ulo�i� pokutu a� do vý�ky
100 000 Sk.

(3) Ak orgán dozoru15) pri výkone
dozoru pod¾a osobitných predpisov 69)

zistí nedostatky v èinnosti hypotekár-
neho správcu alebo jeho zástupcu vy-
konávanej pod¾a § 80 ods. 1, postupuje
pod¾a osobitného predpisu. 70)

§ 83
Národná banka Slovenska a minis-

terstvo ustanovia v�eobecne záväzným
právnym predpisom podrobnosti o pos-
tavení a èinnosti hypotekárneho správ-
cu a jeho zástupcu.

§ 84
(1) Poberate¾ovi hypotekárneho úve-

ru poskytnutého na úèely pod¾a § 68
písm. a) a� c), ktorým je fyzická osoba
(ïalej len �poberate¾ hypotekárneho

úveru�), patrí za podmienok ustanove-
ných týmto zákonom príspevok z pros-
triedkov �tátneho rozpoètu Slovenskej
republiky (ïalej len ��tátny príspe-
vok�).

(2) �tátnym príspevkom sa rozumie
percento, o ktoré �tát zni�uje vý�ku
úrokovej sadzby urèenú v zmluve o hy-
potekárnom úvere. Percentuálna vý�ka
�tátneho príspevku sa nemô�e zmeni�
poèas celej lehoty splatnosti hypotekár-
neho úveru dohodnutej pri uzatvorení
zmluvy o hypotekárnom úvere. Percen-
tuálna vý�ka �tátneho príspevku pre
zmluvy uzatvorené v jednotlivých ka-
lendárnych rokoch sa urèuje zákonom
o �tátnom rozpoète na príslu�ný roz-
poètový rok.

(3) Na úèely výpoètu �tátneho prí-
spevku na hypotekárny úver poskytnu-
tý v cudzej mene sa vý�ka hypotekárne-
ho úveru prepoèíta kurzom vyhláse-
ným Národnou bankou Slovenska, 31)

platným ku dòu uzatvorenia zmluvy
o hypotekárnom úvere.

(4) �tátny príspevok sa poskytne na
hypotekárny úver najviac zo sumy hy-
potekárneho úveru 2 500 000 Sk na jed-
nu nehnute¾nos� urèenú na bývanie,
a to aj v prípade man�elov alebo nado-
búdania takejto nehnute¾nosti do po-
dielového spoluvlastníctva. Nehnute¾-
nos�ami urèenými na bývanie sa na úèe-
ly tohto zákona rozumejú bytové budo-
vy pod¾a osobitného predpisu. 71)
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69) Zákon è. 600/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.

70) § 22 ods. 3 zákona è. 530/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
71) § 43b zákona è. 50/1976 Zb. v znení zákona è. 237/2000 Z. z.
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(5) Splátky hypotekárneho úveru
vrátane úrokov, na ktorý sa poskytuje
�tátny príspevok, sa spravidla dohodnú
v pravidelných mesaèných splátkach.
Ak splátky hypotekárneho úveru budú
dohodnuté inak, suma prostriedkov
poskytnutých ako �tátny príspevok
na takýto hypotekárny úver nemô�e
prekroèi� sumu, ktorá by bola poskyt-
nutá ako �tátny príspevok na takýto hy-
potekárny úver v prípade pravidelných
mesaèných splátok.

§ 85
(1) Nárok na �tátny príspevok voèi

�tátnemu rozpoètu Slovenskej republi-
ky si uplatòuje poberate¾ hypotekárne-
ho úveru prostredníctvom hypotekár-
nej banky na základe �iadosti, ktorú jej
predlo�í.

(2) �tátny príspevok sa poskytuje
poberate¾ovi hypotekárneho úveru
ka�doroène poèas urèenej lehoty splat-
nosti hypotekárneho úveru dohodnutej
pri uzatvorení zmluvy o hypotekárnom
úvere, a to iba na jednu zmluvu o hypo-
tekárnom úvere. Za tú istú zmluvu
o hypotekárnom úvere sa pova�uje aj
zmena tejto zmluvy, ktorou sa hypote-
kárny úver zvý�i najviac na sumu uve-
denú v § 84 ods. 4; pri zvý�ení hypote-
kárneho úveru sa na celú sumu hypote-
kárneho úveru vz�ahuje rovnaká per-
centuálna vý�ka �tátneho príspevku, ak
sa uplatnila pod¾a § 84 ods. 2. Za tú istú
zmluvu o hypotekárnom úvere sa po-
va�uje aj zmena tejto zmluvy, ktorou sa
hypotekárny úver zvý�i najviac na
sumu uvedenú v § 84 ods. 4; pri zvý�ení
hypotekárneho úveru sa na celú sumu
hypotekárneho úveru vz�ahuje rovna-

ká percentuálna vý�ka �tátneho prí-
spevku, aká sa uplatnila pod¾a § 84
ods. 2.

(3) Ak poberate¾ hypotekárneho
úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekár-
nom úvere, �tátny príspevok sa posky-
tuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne
vyhlási; ak takéto vyhlásenie obsahujú
súèasne viaceré zmluvy o hypotekár-
nom úvere v jednom kalendárnom
roku, poberate¾ovi hypotekárneho úve-
ru zaniká nárok na �tátny príspevok zo
v�etkých zmlúv na obdobie nasledujú-
cich 12 kalendárnych mesiacov, prièom
táto lehota zaèína plynú� prvým dòom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po prijatí písomnej informácie z minis-
terstva alebo ním urèenej právnickej
osoby o existencii viacerých zmlúv
s uplatòovaným nárokom na �tátny prí-
spevok. Pri man�eloch alebo podielo-
vých spoluvlastníkoch zaniká v tomto
prípade nárok na �tátny príspevok obom
man�elom alebo v�etkým podielovým
spoluvlastníkom.

(4) Nárok na �tátny príspevok tie�
zaniká,

a) ak poberate¾ hypotekárneho úveru
nedodr�í úèel, na ktorý sa hypote-
kárny úver poskytol,

b) poèas lehoty, po ktorú hypotekárna
banka preradí poh¾adávku vznik-
nutú z hypotekárneho úveru do
skupiny klasifikovaných poh¾adá-
vok za podmienok pod¾a osobitné-
ho predpisu vydaného pod¾a § 39
ods. 10.
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§ 86
(1) Ministerstvo uhrádza hypotekár-

nej banke �tátny príspevok mesaène.

(2) Po�iadavku na �tátny príspevok
za príslu�ný mesiac uplatòuje hypote-
kárna banka na ministerstve najneskôr
do 25. dòa nasledujúceho mesiaca.

(3) Ministerstvo poukazuje peòa�né
prostriedky pod¾a odseku 2 do 25. dòa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola predlo�ená �iados� hy-
potekárnej banky o poskytnutie �tátne-
ho príspevku na osobitný úèet hypote-
kárnej banky zriadený na tento úèel
v Národnej banke Slovenska. Z tohto
úètu hypotekárna banka mesaène èerpá
príslu�nú sumu za jednotlivých pobe-
rate¾ov hypotekárneho úveru, ktorí
majú nárok na �tátny príspevok.

(4) Zúètovanie poskytnutého �tát-
neho príspevku za príslu�ný rok vyko-
ná hypotekárna banka v lehote urèenej
ministerstvom.

(5) Hypotekárna banka zodpovedá
za

a) vèasné uplatòovanie nárokov na
�tátny príspevok zo �tátneho rozpoè-
tu,

b) správne vyèíslenie vý�ky �tátnych
príspevkov,

c) vrátenie �tátneho príspevku pri ne-
dodr�aní podmienok na poskytnu-
tie �tátneho príspevku.

§ 87
(1) Centrálnu evidenciu zmlúv

o hypotekárnych úveroch, pri ktorých
sa uplatòuje nárok na �tátny príspevok,

vykonáva ministerstvo alebo ním urèe-
ná právnická osoba.

(2) Hypotekárne banky sú povinné
mesaène poskytova� ministerstvu alebo
ním urèenej osobe informáciu o novou-
zatvorených zmluvách o hypotekár-
nych úveroch na úèely uvedené v odse-
ku 1. Táto informácia musí obsahova�

a) rodné èíslo poberate¾a hypotekárne-
ho úveru,

b) èíslo zmluvy o hypotekárnom úvere,

c) vyhlásenie o uplatnení nároku na
poskytnutie �tátneho príspevku,

d) vý�ku hypotekárneho úveru v slo-
venských korunách,

e) vý�ku mesaènej splátky,

f) termín splatnosti hypotekárneho
úveru,

g) vý�ku úrokovej sadzby dohodnutej
v zmluve o hypotekárnom úvere.

(3) �tátny dozor nad dodr�iavaním
podmienok poskytovania �tátneho prí-
spevku vykonáva ministerstvo. Minis-
terstvo je oprávnené po�adova� od hy-
potekárnej banky v�etky podklady na
kontrolu dodr�iavania podmienok pos-
kytovania �tátneho príspevku. Na vý-
kon tohto �tátneho dozoru sa primera-
ne pou�ijú ustanovenia osobitného
predpisu.72)

(4) Zamestnanci a èlenovia orgánov
osoby urèenej pod¾a odseku 1 a minis-
terstva pod¾a odseku 3 sú povinní dodr-
�iava� mlèanlivos� o v�etkých skutoè-
nostiach súvisiacich s vykonávaním
èinnosti pod¾a odsekov 1 a� 3. Táto po-
vinnos� mlèanlivosti trvá aj po zru�ení
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poverenia pre túto osobu na vykonáva-
nie èinnosti pod¾a odseku 1 alebo po
skonèení pracovnoprávneho vz�ahu
alebo iného právneho vz�ahu alebo po
skonèení výkonu funkcie v orgánoch
tejto osoby; ustanovenia § 91 ods. 2 a� 7,
§ 92 ods. 1 a� 6 a § 93 týmto nie sú dot-
knuté.

§ 88
Na úèely hypotekárnych obchodov

a �tátneho príspevku sa ustanovenia
tohto zákona a osobitného predpisu, 13)

ktoré sa vz�ahujú na nehnute¾nosti, rov-
nako pou�ijú aj na byty a nebytové prie-
story.

DVANÁSTA ÈAS�

BANKOVÉ TAJOMSTVO

§ 89
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné pri ka�dom obchode
po�adova� preukázanie toto�nosti klien-
ta; pri ka�dom obchode je klient povin-
ný vyhovie� ka�dej takejto �iadosti ban-
ky alebo poboèky zahraniènej banky.
Vykonávanie obchodu so zachovaním
anonymity klienta banka a poboèka za-
hraniènej banky sú povinné odmietnu�.

(2) Na úèely odseku 1 mo�no toto�-
nos� klientov preukáza� dokladom to-
to�nosti klienta73) alebo podpisom
klienta, ak je tento klient osobne známy
a ak je jeho podpis bez akýchko¾vek po-

chybností zhodný s podpisom klienta
na podpisovom vzore ulo�enom v ban-
ke alebo v poboèke zahraniènej banky,
pri ktorého podpisovaní klient preuká-
zal svoju toto�nos� dokladom toto�nos-
ti; pri vykonávaní obchodu prostred-
níctvom technických zariadení sa toto�-
nos� preukazuje osobitným identifikaè-
ným èíslom alebo obdobným kódom,
ktorý banka alebo poboèka zahraniènej
banky pridelí klientovi, a autentifikaè-
ným údajom, ktorý banka alebo poboè-
ka zahraniènej banky dohodne s klien-
tom, alebo elektronickým podpisom
pod¾a osobitného zákona. Pri malole-
tom klientovi, ktorý nemá doklad toto�-
nosti, sa dokladom toto�nosti overuje
toto�nos� jeho zákonného zástupcu
a predkladá sa doklad, z ktorého je zrej-
mé oprávnenie zástupcu na zastupova-
nie, ako aj rodný list maloletého klienta.

(3) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú povinné pri ka�dom obchode
s hodnotou nad 100 000 Sk zis�ova�
vlastníctvo prostriedkov pou�itých
klientom na vykonanie obchodu. Na
úèely tohto ustanovenia sa vlastníctvo
prostriedkov zis�uje záväzným písom-
ným vyhlásením klienta, v ktorom je
klient povinný uvies�, èi sú tieto pros-
triedky jeho vlastníctvom a èi obchod
vykonáva na vlastný úèet. Ak sú tieto
prostriedky vlastníctvom inej osoby
alebo ak je obchod vykonaný na úèet
inej osoby, vo vyhlásení je klient povin-
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73) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z. o obèianskych preukazoch v znení
neskor�ích predpisov.
Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej
republiky v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona è. 401/2000 Z. z.
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ný uvies� meno, priezvisko, rodné èíslo
alebo dátum narodenia a adresu trvalé-
ho pobytu fyzickej osoby alebo názov,
sídlo a identifikaèné èíslo právnickej
osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlast-
níctvom sú prostriedky a na ktorej úèet
je obchod vykonaný; v takomto prípade
je klient povinný odovzda� banke alebo
poboèke zahraniènej banky aj písomný
súhlas dotknutej osoby na pou�itie jej
prostriedkov na vykonávaný obchod
a na vykonanie tohto obchodu na jej
úèet. Ak klient nesplní povinnosti po-
d¾a tohto odseku, banka a poboèka za-
hraniènej banky sú povinné odmietnu�
vykonanie po�adovaného obchodu.

(4) Toto�nos� sa nepreukazuje pri
obchodoch vykonávaných prostredníc-
tvom zmenárenských automatov.

(5) Ustanovením odsekov 1 a 3 nie
sú dotknuté povinnosti bánk a pobo-
èiek zahranièných bánk pod¾a osobitné-
ho predpisu.74)

§ 90

Banka a poboèka zahraniènej banky
sú povinné písomne oznámi� daòovému
úradu príslu�nému pod¾a sídla alebo tr-
valého pobytu podnikate¾a, 75) ktorý je ich
klientom, èíslo ka�dého zriadeného
a ka�dého zru�eného be�ného úètu
a vkladového úètu podnikate¾a, ktorý je
alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po
uplynutí kalendárneho mesiaca, v kto-
rom bol taký úèet zriadený alebo zru�e-
ný; túto informáciu mô�e daòový úrad

poskytnú� len v súlade s osobitným
predpisom.76)

§ 91
(1) Predmetom bankového tajom-

stva sú v�etky informácie a doklady
o zále�itostiach týkajúcich sa klienta
banky alebo klienta poboèky zahraniè-
nej banky, ktoré nie sú verejne prístup-
né, najmä informácie o obchodoch, sta-
voch na úètoch a stavoch vkladov. Tieto
informácie banka a poboèka zahraniè-
nej banky sú povinné utajova� a chráni�
pred vyzradením, zneu�itím, po�kode-
ním, znièením, stratou alebo odcudze-
ním. Informácie a doklady o zále�itos-
tiach, ktoré sú chránené bankovým ta-
jomstvom, banka a poboèka zahraniè-
nej banky mô�u poskytnú� tretím oso-
bám len s predchádzajúcim písomným
súhlasom dotknutého klienta alebo na
jeho písomný pokyn, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak. Klient má právo za
úhradu vecných nákladov oboznámi�
sa s informáciami, ktoré sa o òom vedú
v databáze banky alebo poboèky zahra-
niènej banky, a na obstaranie výpisu
z nej. Za poru�enie bankového tajom-
stva sa nepova�uje poskytovanie infor-
mácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie
je zrejmý názov banky alebo poboèky
zahraniènej banky, meno a priezvisko
klienta.

(2) Na úèely bankového tajomstva
sa za klienta banky alebo poboèky za-
hraniènej banky pova�uje aj osoba,
s ktorou banka alebo poboèka zahraniè-
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74) Zákon è. 367/2000 Z. z.
75) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
76) § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

územných finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov.
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nej banky rokovala o uzatvorení obcho-
du, aj keï sa tento obchod neuskutoè-
nil, a tie� osoba, ktorá prestala by�
klientom banky alebo poboèky zahra-
niènej banky.

(3) Správu o v�etkých zále�itos-
tiach, ktoré sú predmetom bankového
tajomstva, banka a poboèka zahraniènej
banky sú bez súhlasu klienta povinné
poda� osobám povereným výkonom
bankového doh¾adu, audítorom pri èin-
nosti ustanovenej týmto zákonom alebo
osobitným zákonom40) a Fondu ochrany
vkladov na plnenie úloh pod¾a osobit-
ného predpisu;77) stavebná sporite¾òa
takú správu podá aj osobám povere-
ným kontrolou pou�ívania �tátnej pré-
mie v stavebnom sporení 78) a hypote-
kárna banka aj osobám povereným
kontrolou pou�ívania �tátneho prí-
spevku v hypotekárnych obchodoch.

(4) Správu o zále�itostiach týkajú-
cich sa klienta, ktoré sú predmetom
bankového tajomstva, podá banka a po-
boèka zahraniènej banky bez súhlasu
klienta len na písomné vy�iadanie

a) súdu vrátane notára ako súdneho
komisára na úèely obèianskeho súd-
neho konania, ktorého je klient ban-
ky alebo poboèky zahraniènej ban-

ky úèastníkom alebo ktorého pred-
metom konania je majetok klienta
banky alebo poboèky zahraniènej
banky,79)

b) orgánu èinného v trestnom konaní
na úèely trestného konania, 80)

c) daòového orgánu alebo colného or-
gánu vo veciach daòového konania
alebo colného konania, ktorého je
klient banky alebo poboèky zahra-
niènej banky úèastníkom pod¾a oso-
bitného predpisu81) vrátane výkonu
rozhodnutia alebo vymáhacieho ko-
nania,

d) správy finanènej kontroly pri výko-
ne finanènej kontroly pod¾a osobit-
ného predpisu82) u klienta banky
alebo poboèky zahraniènej banky,

e) súdneho exekútora povereného vy-
konaním exekúcie pod¾a osobitného
predpisu,67)

f) orgánu �tátnej správy na úèely vý-
konu rozhodnutia,83) ktorým bola
ulo�ená klientovi banky a poboèky
zahraniènej banky alebo verite¾ovi
klienta banky a poboèky zahraniè-
nej banky povinnos� uhradi� peòa�-
né plnenie,

Zákon o bankách

7/1-65

77) § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. v znení zákona
è. 154/1999 Z. z.

78) Zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
79) Obèiansky súdny poriadok.
80) Trestný poriadok v znení neskor�ích predpisov.
81) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach

finanènej kontroly.
Zákon è. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

82) Zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z.
883) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Aktualizácia è. 77



g) slu�by finanènej polície Policajného
zboru84) na úèely plnenia úloh usta-
novených zákonom,

h) ministerstva pri výkone kontroly
ustanovenej týmto zákonom alebo
osobitným predpisom,85)

i) správcu alebo predbe�ného správ-
cu v konkurznom a vyrovnacom
konaní, ak je klient banky alebo po-
boèky zahraniènej banky úèastní-
kom konania pod¾a osobitného
predpisu,58)

j) Úradu pre finanèný trh15) na úèely
�tátneho dozoru ustanoveného oso-
bitným predpisom,

k) príslu�ného �tátneho orgánu na
úèely plnenia záväzkov z medziná-
rodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,86) ak plnenie zá-
väzkov pod¾a tejto zmluvy nemo�-
no odmietnu� z dôvodu ochrany
bankového tajomstva.

(5) Písomné vy�iadanie pod¾a odse-
ku 4 musí obsahova� údaje, pod¾a kto-
rých mô�e banka alebo poboèka zahra-
niènej banky príslu�nú zále�itos� iden-
tifikova�, najmä presné oznaèenie oso-
by, o ktorej sa po�adujú údaje, a vyme-
dzenie rozsahu po�adovaných údajov;
tieto identifikaèné údaje nie je potrebné
uvádza� v písomnom vy�iadaní pod¾a
odseku 4 písm. b) a g). Písomné vy�ia-
danie pod¾a odseku 4 písm. a) musí ob-

sahova� aj poverenie súdu pre notára
ako súdneho komisára a písomné vy-
�iadanie pod¾a odseku 4 písm. e) musí
obsahova� poverenie súdu pre súdneho
exekútora na vykonanie exekúcie.

(6) Za poru�enie bankového tajom-
stva sa nepova�uje poskytovanie úda-
jov potrebných na vykonávanie platob-
ného styku prostredníctvom urèenej
právnickej osoby.9)

(7) Za poru�enie bankového tajom-
stva sa nepova�uje plnenie ohlasovacej
povinnosti banky alebo poboèky zahra-
niènej banky o neobvyklých obchod-
ných operáciách pod¾a osobitného
predpisu74) ani oznámenie banky alebo
poboèky zahraniènej banky pod¾a oso-
bitného predpisu80) orgánu èinnému
v trestnom konaní o jej podozrení, �e sa
pripravuje, �e je páchaný alebo �e bol
spáchaný trestný èin, ktorý súvisí so zá-
le�itos�ami inak chránenými banko-
vým tajomstvom.

§ 92
(1) Banka a poboèka zahraniènej

banky sú povinné aj bez súhlasu klienta
poskytnú� údaje na identifikáciu tohto
klienta, údaje o èísle jeho úètu a údaje
o platobnej operácii na základe písom-
nej �iadosti osobe, ktorá preuká�e, �e

a) v dôsledku chyby pri vykonávaní
platobného alebo zúètovacieho sty-
ku utrpela majetkovú ujmu, ktorá
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84) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskor�ích predpisov.

85) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskor�ích
predpisov.

86) Napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropnými látkami (oznámenie è. 462/1991 Zb.).
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spoèíva v prevode a pripísaní jej
patriacich alebo òou spravovaných
peòa�ných prostriedkov na úèet
klienta a,

b) na vymáhanie takto vzniknutého
bezdôvodného obohatenia sú nevy-
hnutné údaje na identifikáciu tohto
klienta a údaje o jeho úète, na ktorý
boli pripísané peòa�né prostriedky
v dôsledku chyby pod¾a písmena a).

(2) Banka a poboèka zahraniènej
banky údaje pod¾a odseku 1 nevydajú,
ak na ich písomné upozornenie o pred-
lo�enej �iadosti tento klient vydá banke
alebo poboèke zahraniènej banky prí-
kaz na spätný prevod pripísaných pe-
òa�ných prostriedkov, a to do siedmich
kalendárnych dní po dni doruèenia pí-
somnej �iadosti o poskytnutie identifi-
kaèných údajov o klientovi banke alebo
poboèke zahraniènej banky.

(3) Ak klient banky alebo poboèky
zahraniènej banky neplní riadne a vèas
svoje záväzky voèi banke alebo poboè-
ke zahraniènej banky ani napriek jej pí-
somnej výzve, mô�e banka alebo po-
boèka zahraniènej banky aj bez súhlasu
klienta poskytnú� informácie a doklady
o neplnených záväzkoch odborne spô-
sobilej osobe s cie¾om vykona� finanèné
ocenenie záväzku87) alebo advokátovi,
alebo komerènému právnikovi, ktoré-
mu udelila písomné plnomocenstvo na
vymáhanie splnenia týchto záväzkov,
alebo súdnemu exekútorovi, ktorého
oznaèila v návrhu na vykonanie exekú-
cie proti klientovi.

(4) Osoby a orgány uvedené v § 91
ods. 3 a� 7 mô�u bankou alebo poboè-
kou zahraniènej banky poskytnuté in-
formácie, údaje a správy o zále�itos-
tiach, ktoré sú predmetom bankového
tajomstva, pou�i� len na úèel alebo na
konanie, na ktoré boli tieto informácie
a správy poskytnuté; pritom sú povin-
né zachováva� mlèanlivos�. Tieto infor-
mácie si mô�u poskytnú� osoby a orgá-
ny uvedené v § 91 ods. 3 a� 7 navzájom
len na ten istý úèel alebo na konanie, na
ktoré boli poskytnuté; inak ich mô�u
poskytnú� len so súhlasom banky alebo
poboèky zahraniènej banky v súlade
s podmienkami pod¾a § 91 ods. 3 a� 7.

(5) Ak je napriek písomnej výzve
banky alebo poboèky zahraniènej ban-
ky jej klient dlh�ie ako 90 kalendárnych
dní v ome�kaní so splnením èo len èasti
svojho peòa�ného záväzku alebo inej
svojej povinnosti voèi banke alebo po-
boèke zahraniènej banky alebo ak klient
obdobným záva�ným spôsobom opa-
kovane poru�í svoje povinnosti voèi
banke alebo poboèke zahraniènej ban-
ky, banka a poboèka zahraniènej banky
sú po predchádzajúcom upozornení
klienta oprávnené aj bez jeho súhlasu
informova� ostatné banky a poboèky
zahraniènej banky o tom, �e klient po-
ru�il svoje povinnosti voèi banke do-
hodnuté v zmluve alebo ustanovené
v�eobecne záväznými právnymi pred-
pismi. Banka pritom mô�e uvies� len
oznaèenie klienta vrátane miesta jeho
sídla alebo miesta trvalého pobytu
a oznaèenie povinnosti poru�enej klien-
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87) Napríklad zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z., zákon
Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
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tom. Banka nemô�e pokraèova� v ta-
kom informovaní o povinnosti poru�e-
nej klientom po tom, èo klient v celom
rozsahu odstránil dôsledky poru�enia
tejto povinnosti, najmä ak klient uhra-
dil ome�kaný peòa�ný záväzok v celom
rozsahu vrátane jeho príslu�enstva;
o tejto náprave bezodkladne informuje
ostatné banky a poboèky zahraniènej
banky. Takto poskytnuté informácie sú
predmetom bankového tajomstva.

(6) Banka a poboèka zahraniènej
banky sú oprávnené

a) vies� svoj register klientov, ktorí si
riadne a vèas neplnia povinnosti vy-
plývajúce zo zmluvných vz�ahov
medzi bankou a klientom, a klien-
tov, ktorí sa dopustili konania posú-
deného bankou a poboèkou zahra-
niènej banky pod¾a osobitného
predpisu74) ako neobvyklá obchod-
ná operácia,

b) poskytnú� aj bez súhlasu klienta in-
formácie z tohto registra ostatným
bankám a poboèkám zahranièných
bánk s výnimkou informácií, ktoré
boli posúdené ako neobvyklá ob-
chodná operácia; poskytnutá infor-
mácia je pre tieto banky a poboèky
zahranièných bánk predmetom
bankového tajomstva.

(7) Ak je napriek písomnej výzve
banky alebo poboèky zahraniènej ban-
ky jej klient nepretr�ite dlh�ie ako 90
kalendárnych dní v ome�kaní so splne-
ním èo len èasti svojho peòa�ného zá-
väzku voèi banke alebo poboèke zahra-
niènej banky, mô�e banka alebo poboè-
ka zahraniènej banky svoju poh¾adávku
zodpovedajúcu tomuto peòa�nému zá-

väzku postúpi� písomnou zmluvou inej
osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou
(ïalej len �postupník�), aj bez súhlasu
klienta. Toto právo banka alebo poboè-
ka zahraniènej banky nemô�e uplatni�,
ak klient e�te pred postúpením poh¾a-
dávky uhradil banke alebo poboèke za-
hraniènej banky ome�kaný peòa�ný zá-
väzok v celom rozsahu vrátane jeho prí-
slu�enstva; to neplatí, ak súèet v�etkých
ome�kaní klienta so splnením èo len
èasti toho istého peòa�ného záväzku
voèi banke alebo poboèke zahraniènej
banky presiahol jeden rok. Pri postúpe-
ní poh¾adávky je banka alebo poboèka
zahraniènej banky povinná odovzda�
postupníkovi aj dokumentáciu o záväz-
kovom vz�ahu, na ktorého základe
vznikla postúpená poh¾adávka; banka
alebo poboèka zahraniènej banky mô�e
postupníkovi poskytnú� informáciu
o jednotlivých iných záväzkových vz�a-
hoch medzi bankou alebo poboèkou za-
hraniènej banky a klientom len za pod-
mienok a v rozsahu ustanovených tým-
to zákonom.

(8) Informácie chránené bankovým
tajomstvom sa iba s predchádzajúcim
súhlasom Národnej banky Slovenska
mô�u poskytnú� v súvislosti s preda-
jom banky, poboèky zahraniènej banky
alebo ich èasti pod¾a osobitného predpi-
su28) alebo v súvislosti s predajom po-
dielu na základnom imaní banky naj-
menej 33 %. Tieto informácie mô�e ban-
ka alebo poboèka zahraniènej banky
poskytnú� iba osobe, s ktorou sa rokuje
o uzavretí zmluvy, a osobe, ktorá vy-
pracúva podklady potrebné na rozhod-
nutie o uzavretí takej zmluvy. Osoby,
ktoré sa oboznámili s informáciami
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chránenými bankovým tajomstvom, sú
povinné zachováva� o nich mlèanlivos�,
a to aj po skonèení rokovaní alebo po
vypracovaní podkladov. Banka alebo
poboèka zahraniènej banky je povinná
uzatvori� s takými osobami písomnú
zmluvu, v ktorej upraví záväzok zacho-
váva� mlèanlivos�, ochraòova� informá-
cie chránené bankovým tajomstvom,
ako aj zodpovednos� za ich zneu�itie.
Bez uzavretia takej zmluvy nemô�e Ná-
rodná banka Slovenska udeli� predchá-
dzajúci súhlas.

(9) Za podanie správy audítorovi
pod¾a § 91 ods. 3 a za podanie správy
pod¾a § 91 ods. 4 písm. a), e) a h) patrí
banke a poboèke zahraniènej banky
úhrada nákladov, ktoré im tým vznik-
li. Úhrada nákladov patrí banke a po-
boèke zahraniènej banky za podanie
správy pod¾a § 91 ods. 4 písm. a), e) a h)
aj vtedy, ak osoba, o ktorej sa po�ado-
vali údaje v písomnom vy�iadaní, nie je
klientom banky alebo poboèky zahra-
niènej banky.

§ 93

(1) Zamestnanci banky a poboèky
zahraniènej banky, ako aj èlenovia �ta-
tutárneho orgánu alebo dozornej rady
banky, hypotekárny správca a jeho zá-
stupca a osoby vykonávajúce preklad
alebo èinnos� pod¾a § 92 ods. 3 sú povin-
né zachováva� mlèanlivos� vo veciach
týkajúcich sa záujmov banky a poboèky
zahraniènej banky alebo ich klientov,
ak tento zákon neustanovuje inak. Z dô-
vodov uvedených v § 91 ods. 3 a� 7

a v § 92 ods. 1 a� 5 ich �tatutárny orgán
banky alebo vedúci poboèky zahraniè-
nej banky tejto povinnosti zbaví. Povin-
nos� mlèanlivosti pod¾a tohto odseku
neplatí voèi osobám povereným výko-
nom bankového doh¾adu.

(2) Zamestnanci a èlenovia orgánov
urèenej právnickej osoby, 9) ktorá zabez-
peèuje platobný styk a jeho zúètovanie,
sú povinní zachováva� mlèanlivos� voèi
v�etkým osobám okrem Národnej ban-
ky Slovenska pri plnení úloh pod¾a toh-
to zákona alebo osobitného predpisu 8)

o v�etkých skutoènostiach súvisiacich
s vykonávaním platobného styku a jeho
zúètovania.

(3) Povinnos� zachováva� mlèanli-
vos� trvá aj po skonèení pracovnopráv-
neho vz�ahu alebo iného právneho
vz�ahu alebo po skonèení výkonu funk-
cie pod¾a odseku 1 alebo 2.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 a� 3
nie je dotknutá osobitným zákonom
ulo�ená povinnos� prekazi� alebo ozná-
mi� spáchanie trestného èinu. 88)

TRINÁSTA ÈAS�

KONANIE PRED NÁRODNOU
BANKOU SLOVENSKA

§ 94
(1) Konanie vo veciach zverených

Národnej banke Slovenska týmto záko-
nom alebo osobitným zákonom 89) sa za-
èína na základe písomnej �iadosti
úèastníka konania alebo z podnetu Ná-
rodnej banky Slovenska; na konanie
pred Národnou bankou Slovenska po-
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d¾a tohto zákona sa nevz�ahujú v�e-
obecne predpisy o správnom konaní. 83)

Národná banka Slovenska v konaní po-
stupuje bez zbytoèných prie�ahov tak,
aby sa zistil skutkový stav veci, a pri
svojom rozhodovaní z neho vychádza.
Ak je to potrebné, Národná banka Slo-
venska urèí na vykonanie úkonu v ko-
naní lehotu, ak ju neustanovuje tento
zákon.

(2) Na úlohy ulo�ené bankám alebo
poboèkám zahranièných bánk Národ-
nou bankou Slovenska v oblasti meno-
vej politiky a platobného styku pod¾a
osobitného predpisu8) sa nevz�ahujú
ustanovenia o konaní pod¾a tohto záko-
na ani v�eobecné predpisy o správnom
konaní.83)

§ 95
(1) Zamestnanec Národnej banky

Slovenska je vylúèený z konania, ak so
zrete¾om na jeho vz�ah k veci, k úèastní-
kom konania alebo k ich zástupcom
mo�no ma� pochybnosti o jeho nezauja-
tosti.

(2) Z konania vo veci pod¾a tohto
zákona je vylúèený aj ten, kto sa v tej is-
tej veci zúèastnil na konaní ako za-
mestnanec Národnej banky Slovenska
v útvare bankového doh¾adu.

(3) Úèastník konania oznámi Ná-
rodnej banke Slovenska dôvody na vy-
lúèenie zamestnanca Národnej banky
Slovenska, len èo sa o nich dozvie.

(4) Len èo sa zamestnanec Národnej
banky Slovenska dozvie o dôvodoch na
jeho vylúèenie, oznámi to bez me�kania
svojmu priamemu nadriadenému.

(5) Zamestnanec Národnej banky
Slovenska, u ktorého sú pochybnosti

o jeho nezaujatosti, urobí iba také úko-
ny, ktoré nepripú��ajú odklad.

(6) O tom, èi je zamestnanec Národ-
nej banky Slovenska z konania vylúèe-
ný, rozhoduje priamy nadriadený, 22)

ktorému boli dôvody vylúèenia ozná-
mené; ak sa námietka predpojatosti
týka viacerých zamestnancov, rozhod-
ne o ich vylúèení spoloèný nadriadený;
o vylúèení èlena Bankovej rady Národ-
nej banky Slovenska rozhodne Banková
rada Národnej banky Slovenska. Ak sa
rozhodlo, �e zamestnanec Národnej
banky Slovenska je vylúèený z konania,
príslu�ný vedúci zamestnanec alebo
Banková rada Národnej banky Slo-
venska urobí opatrenie na zabezpeèe-
nie riadneho uskutoènenia ïal�ieho
konania.

(7) O vylúèení zamestnanca Národ-
nej banky Slovenska z konania z dôvo-
dov uvedených v odsekoch 1 a� 6 sa vy-
dáva rozhodnutie.

§ 96

(1) Úèastníkom konania je ten,
o koho právach alebo povinnostiach sa
má kona�; v konaní o ulo�ení pokuty
alebo opatrenia na nápravu pod¾a § 50
alebo 51 a v konaní o udelení predchá-
dzajúceho súhlasu na zní�enie základ-
ného imania banky pod¾a § 28 ods. 1
písm. b) je úèastníkom konania banka
alebo poboèka zahraniènej banky, alebo
osoba pod¾a § 50 ods. 2 a 7 a § 51 ods. 1.

(2) Za právnickú osobu koná �tatu-
tárny orgán, prípadne jej zamestnanec
alebo èlen, ktorý sa preuká�e písom-
ným poverením �tatutárneho orgánu,
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�e je oprávnený za túto právnickú oso-
bu kona�.

(3) Úèastník konania sa mô�e ne-
cha� v konaní zastupova�. V tej istej veci
mô�e ma� úèastník konania súèasne len
jedného zástupcu, ktorému udelí pí-
somne alebo ústne do zápisnice splno-
mocnenie buï na celé konanie, alebo
len na urèité úkony. Splnomocnenie na
zastupovanie právnickej osoby musí
by� udelené osobou, ktorá je oprávnená
kona� v jej mene.

§ 97

(1) Konanie je zaèaté dòom doruèe-
nia písomnej �iadosti úèastníka kona-
nia Národnej banke Slovenska. Ak sa
konanie zaèína z podnetu Národnej
banky Slovenska, konanie je zaèaté
dòom, keï Národná banka Slovenska
urobila voèi úèastníkovi konania prvý
úkon, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) �iados� musí obsahova� presné
oznaèenie osoby, ktorá �iados� predkla-
dá, vrátane adresy jej sídla alebo poby-
tu. Zo �iadosti musí by� zrejmé, èo sa
òou po�aduje, musia v nej by� oznaèení
ïal�í úèastníci konania, ktorí sú �iada-
te¾ovi známi, vrátane adresy ich sídla
alebo pobytu a �iados� musí obsahova�
dátum a podpis oprávnenej osoby.
V �iadosti musia by� presne oznaèení aj
prípadní zástupcovia úèastníkov kona-
nia, pravdivo opísané rozhodujúce sku-
toènosti a oznaèené dôkazy, ktorých sa
�iadate¾ dovoláva, a k �iadosti musia
by� pripojené listiny, ktoré sú potrebné
na rozhodnutie Národnej banky Slo-
venska vo veci.

(3) Ak doruèená �iados� neobsahuje
v�etky nále�itosti �iadosti, Národná
banka Slovenska vyzve �iadate¾a, aby
�iados� doplnil, a urèí mu na to lehotu
spravidla nie dlh�iu ako 30 kalendár-
nych dní.

(4) Úèastník konania sa na základe
výzvy Národnej banky Slovenska vy-
jadrí k dôvodom konania zaèatého na
podnet Národnej banky Slovenska, ak
tento zákon neustanovuje inak. Lehota
na vyjadrenie nemô�e by� krat�ia ako
pä� pracovných dní odo dòa doruèenia
výzvy, ak tento zákon neustanovuje
inak.

§ 98
(1) Konanie pred Národnou bankou

Slovenska je neverejné.

(2) Ak je to potrebné na rozhodnutie
vo veci, rozhodne Národná banka Slo-
venska na základe ústneho konania, na
ktoré predvolá úèastníkov; o ústnom
konaní sa spí�e zápisnica.

(3) Zo zápisnice musí by� zrejmé
najmä to, kto, kde a kedy uskutoèòoval
ústne konanie, predmet ústneho kona-
nia, ktoré osoby sa na òom zúèastnili,
priebeh ústneho konania, aké návrhy
boli podané, prípadne aké opatrenia
boli prijaté.

(4) Zápisnicu podpisujú po preèíta-
ní v�etky osoby, ktoré sa na ústnom ko-
naní zúèastnili, a zamestnanec Národ-
nej banky Slovenska, ktorý ústne kona-
nie viedol. Odopretie podpisu, dôvody
odopretia a námietky proti obsahu zá-
pisnice sa v nej zaznamenajú.

(5) Úèastníci konania majú právo
nazera� do spisov a robi� si z nich výpi-
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sy a fotokópie. Úèastník konania má
právo, aby mu Národná banka Sloven-
ska na jeho po�iadanie vyhotovila na jej
vlastné náklady jednu kópiu zápisnice
alebo inej listiny zo spisu.

§ 99
(1) Písomnosti, ktorých adresátom

je právnická osoba, doruèujú sa zamest-
nancom oprávneným za právnickú oso-
bu prijíma� písomnosti alebo tomu, kto
je oprávnený za právnickú osobu ko-
na�.

(2) Ak adresát odoprel písomnos�
prija�, je doruèená dòom, keï sa jej pri-
jatie odoprelo.

(3) Ak nebol adresát, ktorému sa má
písomnos� doruèi� do vlastných rúk, za-
stihnutý, hoci sa v mieste doruèenia
zdr�uje, doruèovate¾ ho vhodným spô-
sobom upovedomí o náhradnom doru-
èení zásielky. Ak zostane aj nový pokus
o doruèenie bezvýsledný, ulo�í doruèo-
vate¾ písomnos� na po�te alebo na orgá-
ne obce a adresáta vhodným spôsobom
vyzve, aby si písomnos� vyzdvihol. Ak
si adresát zásielku do troch pracovných
dní od ulo�enia nevyzdvihne, pova�uje
sa posledný deò tejto lehoty za deò do-
ruèenia, i keï sa adresát o ulo�ení nedo-
zvedel.

(4) Odsek 3 sa nepou�ije na doruèo-
vanie rozhodnutia o zavedení nútenej
správy.

(5) Úèastník konania, ktorý má sí-
dlo alebo trvalý pobyt v zahranièí, je
povinný urèi� si svojho zástupcu na do-
ruèovanie na území Slovenskej republi-
ky a písomne oznámi� Národnej banke
Slovenska jeho meno, priezvisko a ad-

resu. Ak sa konanie zaèalo na návrh ta-
kého úèastníka konania, úèastník kona-
nia je povinný urèi� si zástupcu na do-
ruèovanie v návrhu, inak vo svojom pr-
vom písomnom podaní pre Národnú
banku Slovenska. Ak si taký úèastník
konania neurèí zástupcu na doruèova-
nie, budú sa preòho písomnosti uklada�
v Národnej banke Slovenska s úèinka-
mi doruèenia.

§ 100
(1) Národná banka Slovenska pre-

ru�í konanie, ak úèastník konania bol
vyzvaný na doplnenie �iadosti alebo ak
ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie
stanoviska. Ministerstvo predlo�í svoje
písomné stanovisko Národnej banke
Slovenska do 30 kalendárnych dní
a v osobitne zlo�itých veciach do 60 ka-
lendárnych dní po dni, keï mu bola do-
ruèená výzva Národnej banky Sloven-
ska na zaujatie stanoviska.

(2) Proti rozhodnutiu o preru�ení
konania nemo�no poda� opravný pro-
striedok.

(3) Ak je konanie preru�ené, lehoty
pod¾a tohto zákona neplynú.

§ 101
(1) Národná banka Slovenska zasta-

ví konanie zaèaté na �iados� úèastníka
konania, ak úèastník konania vzal spä�
svoju �iados�, nepredlo�il nále�itosti
�iadosti alebo nedoplnil �iados� v leho-
te urèenej Národnou bankou Sloven-
ska.

(2) Konanie zaèaté na podnet Ná-
rodnej banky Slovenska mo�no zasta-
vi�, ak odpadol dôvod konania alebo ak
sa v priebehu konania preukázalo, �e
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nie sú dostatoèné dôvody na jeho po-
kraèovanie.

(3) V prípade smrti úèastníka kona-
nia sa konanie zastaví.

§ 102
Trovy konania, ktoré vznikli Ná-

rodnej banke Slovenska, zná�a Národ-
ná banka Slovenska, a to aj vo vz�ahu
k svedkovi. Trovy, ktoré v konaní
vznikli úèastníkovi konania, zná�a
úèastník konania, a to aj vo vz�ahu
k svedkovi.

§ 103
(1) Na dokazovanie mo�no pou�i�

v�etky prostriedky, ktorými mo�no zis-
ti� a objasni� skutkový stav veci a ktoré
sú v súlade s právnymi predpismi.

(2) Úèastník konania je povinný na
podporu svojich tvrdení navrhnú� dô-
kazy, ktoré sú mu známe.

(3) Dôkaz je najmä výsluch úèastní-
kov konania, svedkov, znalecké posud-
ky, listiny a miestna obhliadka.

(4) Skutoènosti v�eobecne známe
alebo známe Národnej banke Sloven-
ska z jej èinnosti netreba dokazova�.

(5) Národná banka Slovenska mô�e
predvola� osoby, ktorých osobná úèas�
je pri prerokúvaní veci nevyhnutná,
a po�iada� ich o oznámenie skutoèností
alebo o predlo�enie dôkazov, ktoré
majú význam pre konanie a rozhodova-
nie vo veci.

(6) Dokazovanie treba vykonáva�
tak, aby sa zachovávalo �tátne tajom-
stvo, slu�obné tajomstvo, obchodné ta-

jomstvo, daòové tajomstvo a zákonom
výslovne ulo�ená alebo uznaná povin-
nos� mlèanlivosti. V takých prípadoch
mo�no vykona� výsluch len vtedy, ak
vyslúchaného oslobodil od povinnosti
zachováva� tajomstvo alebo mlèanli-
vos� príslu�ný orgán alebo ten, v koho
záujme má túto povinnos�. To primera-
ne platí aj pre vykonávanie dôkazov
inak ako výsluchom.

(7) Ka�dá fyzická osoba je povinná
dostavi� sa na predvolanie do Národnej
banky Slovenska a vypoveda� ako sve-
dok v konaní vo veciach zverených Ná-
rodnej banke Slovenska; musí vypove-
da� pravdivo a nemô�e niè zamlèa�. Vý-
poveï mô�e odoprie� svedok, ktorý by
òou spôsobil nebezpeèenstvo trestného
stíhania sebe alebo blízkej osobe. 30) Pred
zaèatím výpovede treba zisti� toto�nos�
svedka a pouèi� ho o jeho právach a po-
vinnostiach, ako aj o právnych násled-
koch neúplnej výpovede, nepravdivej
výpovede alebo bezdôvodného odo-
pretia výpovede pod¾a tohto zákona.

(8) Ak sú na objasnenie a posúdenie
skutoènosti dôle�itej pre rozhodnutie
v konaní potrebné odborné znalosti,
Národná banka Slovenska mô�e usta-
novi� znalca pod¾a osobitného predpi-
su90) a ulo�i� ustanovenému znalcovi,
aby vypracoval znalecký posudok pí-
somne, alebo vykona� jeho výsluch.

(9) Národná banka Slovenska
mô�e ulo�i� osobe, ktorá má listinu pot-
rebnú na vykonanie dôkazu, aby ju
predlo�ila. Predlo�enie listín mo�no
odoprie� len z dôvodov, pre ktoré je
svedok oprávnený odoprie� výpoveï.
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(10) Národná banka Slovenska hod-
notí dôkazy pod¾a svojej vo¾nej úvahy,
a to ka�dý dôkaz jednotlivo a v�etky
dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pri-
tom starostlivo prihliada na v�etko, èo
vy�lo v konaní najavo.

§ 104

(1) Národná banka Slovenska mô�e
pred skonèením konania v rozsahu ne-
vyhnutne potrebnom na zabezpeèenie
jeho úèelu

a) ulo�i� úèastníkom konania, aby nie-
èo vykonali, nieèoho sa zdr�ali ale-
bo nieèo strpeli,

b) nariadi� zabezpeèenie vecí, ktoré sú
potrebné na vykonanie dôkazov.

(2) Národná banka Slovenska pred-
be�né opatrenie pod¾a odseku 1 zru�í,
len èo pominie dôvod, pre ktorý bolo
nariadené; inak stráca úèinnos� dòom,
keï rozhodnutie vo veci nadobudlo
právoplatnos�.

(3) Rozklad proti rozhodnutiu
o ulo�ení predbe�ného opatrenia pod¾a
odseku 1 nemá odkladný úèinok.

§ 105

Tomu, kto s�a�uje postup konania
najmä tým, �e sa bez záva�ných dôvo-
dov na výzvu nedostaví, bezdôvodne
odmietne svedeckú výpoveï, predlo�e-
nie listiny alebo vykonanie obhliadky
alebo poskytne neúplnú alebo neprav-
divú výpoveï, Národná banka Sloven-
ska mô�e ulo�i� poriadkovú pokutu a�
do 20 000 Sk, a to aj opakovane.

§ 106
Ak tento zákon neustanovuje inak,

Národná banka Slovenska je pred vy-
daním rozhodnutia v konaní povinná
vyzva� úèastníkov konania, aby sa
oboznámili so spisovým podkladom na
konanie a aby sa k nemu písomne vy-
jadrili v lehote urèenej Národnou ban-
kou Slovenska; ak tento zákon neusta-
novuje inak, táto lehota nemô�e by�
krat�ia ako pä� pracovných dní odo dòa
doruèenia výzvy.

§ 107
(1) Rozhodnutie musí obsahova�

výrok, odôvodnenie a pouèenie o roz-
klade.

(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo
veci s uvedením ustanovenia právneho
predpisu, pod¾a ktorého sa rozhodlo.
Vo výroku sa uvedú aj podmienky, na
ktorých splnenie sa mô�e rozhodnutie
vo veci viaza�; splnenie týchto podmie-
nok sa preukazuje Národnej banke Slo-
venska. Výrok rozhodnutia neobsahuje
povinnosti, ktoré sú ulo�ené zákonom.

(3) Výrok vykonate¾ného rozhod-
nutia o odobratí bankového povolenia
a zánik bankového povolenia Národná
banka Slovenska zverejní aspoò v jed-
nom denníku s celo�tátnou pôsobnos-
�ou. Uverejni� mô�e aj výrok iného vy-
konate¾ného rozhodnutia alebo odô-
vodnenie rozhodnutia, alebo jeho èasti,
ak to pova�uje za úèelné.

(4) V odôvodnení sa uvedie, ktoré
skutkové zistenia boli podkladom na
rozhodnutie a pod¾a akých ustanovení
právnych predpisov sa posudzoval zis-
tený skutkový stav.
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(5) Pouèenie o rozklade obsahuje
údaj, èi je rozhodnutie koneèné alebo èi
mo�no proti nemu poda� rozklad, mo�-
nos� vzdania sa rozkladu, v akej lehote
a komu mo�no poda� rozklad.

(6) V písomnom vyhotovení roz-
hodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie
vydal, dátum vydania rozhodnutia, ob-
chodné meno a sídlo, prípadne meno,
priezvisko a trvalý pobyt úèastníkov
konania. Rozhodnutie musí ma� odtla-
èok úradnej peèiatky Národnej banky
Slovenska a podpis s uvedením mena,
priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
V prvostupòovom konaní je oprávne-
nou osobou vedúci útvaru bankového
doh¾adu alebo ním poverený zástupca.

(7) Národná banka Slovenska kedy-
ko¾vek aj bez návrhu opraví chyby v pí-
saní, poèítaní a iné zrejmé nesprávnos-
ti v písomnom vyhotovení rozhodnu-
tia a bezodkladne o tom informuje
úèastníkov.

§ 108
(1) Rozhodnutie sa úèastníkovi ko-

nania oznamuje doruèením písomné-
ho vyhotovenia rozhodnutia. Deò do-
ruèenia rozhodnutia je dòom jeho
oznámenia.

(2) Doruèené rozhodnutie, proti
ktorému nemo�no poda� rozklad, je
právoplatné.

(3) Doruèené rozhodnutie je vyko-
nate¾né, ak proti nemu nemo�no poda�
rozklad alebo ak rozklad nemá odklad-
ný úèinok.

(4) Výrok vykonate¾ného rozhod-
nutia je záväzný pre úèastníkov kona-

nia a orgány verejnej moci; tým nie je
dotknuté ustanovenie § 113.

§ 109

(1) Na konanie v prvom stupni je
príslu�ný útvar bankového doh¾adu
Národnej banky Slovenska. Útvar ban-
kového doh¾adu postupuje v konaní
nezávisle od iných útvarov a orgánov
Národnej banky Slovenska; spolupra-
cuje s nimi, ak je to potrebné v záujme
získania podkladov na konanie a ob-
jektívnos� rozhodnutia.

(2) Útvar bankového doh¾adu Ná-
rodnej banky Slovenska rozhodne
o �iadosti o udelenie bankového povo-
lenia do �iestich mesiacov od doruèenia
úplnej �iadosti a o inej �iadosti pod¾a
tohto zákona do troch mesiacov od do-
ruèenia úplnej �iadosti s výnimkou �ia-
dosti o udelenie predchádzajúceho sú-
hlasu pod¾a § 9 ods. 4, o ktorej rozhodne
do jedného mesiaca od doruèenia infor-
mácie; rozhodne v�ak najneskôr do
12 mesiacov.

(3) Úèastník konania má právo
poda� proti rozhodnutiu útvaru banko-
vého doh¾adu Národnej banky Sloven-
ska rozklad, ak sa po vydaní tohto roz-
hodnutia úèastník konania rozkladu pí-
somne alebo ústne do zápisnice ne-
vzdal; za vzdanie sa rozkladu sa pova-
�uje aj spä�vzatie rozkladu. Vzdanie sa
rozkladu nemo�no odvola�. Podaný
rozklad nemá odkladný úèinok, ak ten-
to zákon neustanovuje inak.

(4) Rozklad sa podáva útvaru ban-
kového doh¾adu Národnej banky Slo-
venska.
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(5) Rozklad mo�no poda� do 15 ka-
lendárnych dní odo dòa doruèenia roz-
hodnutia.

§ 110
(1) Útvar bankového doh¾adu Ná-

rodnej banky Slovenska mô�e o rozkla-
de sám rozhodnú�, ak rozkladu v pl-
nom rozsahu vyhovie.

(2) Ak o rozklade nerozhodne útvar
bankového doh¾adu Národnej banky
Slovenska pod¾a odseku 1, predlo�í ho
s výsledkami doteraj�ieho konania, so
spisovým materiálom a svojím stanovi-
skom k podanému rozkladu Bankovej
rade Národnej banky Slovenska do 30
dní odo dòa, keï mu bol doruèený roz-
klad.

§ 111
Ak to dovo¾uje povaha veci a ak ná-

pravu vo veci nemo�no dosiahnu� inak,
Banková rada Národnej banky Sloven-
ska sama vo veci rozhodne, ak útvar
bankového doh¾adu Národnej banky
Slovenska nezaèal konanie, hoci je na to
povinný, alebo ak nerozhodol v lehote
ustanovenej pod¾a § 13 ods. 2 a § 109
ods. 2.

§ 112
(1) O rozklade proti rozhodnutiu

útvaru bankového doh¾adu Národnej
banky Slovenska rozhoduje Banková
rada Národnej banky Slovenska. Na zá-
klade rozkladu proti rozhodnutiu útva-
ru bankového doh¾adu Národnej banky
Slovenska mô�e Banková rada Národ-
nej banky Slovenska udeli� bankové po-
volenie alebo zmeni� bankové povole-

nie udelené po dohode s ministerstvom
pod¾a § 7 ods. 1 iba po dohode s minis-
terstvom.

(2) Ak bolo rozhodnutie vydané
v rozpore so zákonom alebo s iným v�e-
obecne záväzným právnym predpi-
som, alebo na základe nedostatoène zis-
teného skutkového stavu alebo ak útvar
bankového doh¾adu Národnej banky
Slovenska rozhodol nesprávne, hoci
správne zistil skutkový stav, Banková
rada Národnej banky Slovenska roz-
hodnutie zmení alebo zru�í, inak roz-
klad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(3) Proti rozhodnutiu o rozklade ne-
mo�no ïalej poda� rozklad.

(4) Právoplatné rozhodnutie mô�e
z vlastného alebo z iného podnetu pre-
skúma� Banková rada Národnej banky
Slovenska. O zmene alebo o zru�ení
právoplatného rozhodnutia vydaného
po dohode s ministerstvom pod¾a § 7
ods. 1 rozhoduje Banková rada Národ-
nej banky Slovenska po dohode s minis-
terstvom. Napadnuté rozhodnutie sa
zmení alebo zru�í, ak bolo vydané
v rozpore so zákonom alebo s iným v�e-
obecne záväzným právnym predpisom
a ak od jeho právoplatnosti neuplynuli
tri roky. Proti tomuto rozhodnutiu Ban-
kovej rady Národnej banky Slovenska
nemo�no ïalej poda� rozklad.

§ 113
Zákonnos� právoplatných rozhod-

nutí Národnej banky Slovenska vyda-
ných pod¾a tohto zákona je preskúma-
te¾ná súdom pod¾a osobitného predpi-
su;91) na preskúmavanie rozhodnutí je
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príslu�ný Najvy��í súd Slovenskej re-
publiky.

§ 114
Ak úèastník konania nesplní v urèe-

nej lehote dobrovo¾ne povinnos� ulo�e-
nú rozhodnutím, ktoré je vykonate¾né,
Národná banka Slovenska je povinná
zabezpeèi� výkon rozhodnutia; na tento
úèel je oprávnená poda� aj návrh na
súdny výkon rozhodnutia.

�TRNÁSTA ÈAS�

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 115
Ochranu vkladov fyzických osôb

ulo�ených v bankách a v poboèkách za-
hranièných bánk vrátane úrokov z nich
upravuje osobitný predpis. 32)

§ 116
Ustanoveniami tohto zákona sa

spravujú aj právne vz�ahy vzniknuté
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zá-
kona; vznik týchto právnych vz�ahov,
ako aj nároky z nich vzniknuté pred na-
dobudnutím úèinnosti tohto zákona sa
v�ak posudzujú pod¾a doteraj�ích pred-
pisov, ak tento zákon neustanovuje
inak.

§ 117
(1) Banky, ktoré poskytli úvery ale-

bo na ktoré pre�li poh¾adávky z úverov
poskytnutých pred 1. januárom 1990,
prièom tieto úvery sa stali klasifikova-
nými z dôvodu existencie rizika, �e po-
h¾adávky z nich nebudú dl�níkmi spla-
tené riadne a vèas v ich plnej menovitej

hodnote, dovà�ia proces re�trukturali-
zácie ich úverového portfólia s úèas�ou
�tátu, ktorý sa zaèal a uskutoèòoval
pod¾a doteraj�ích predpisov.

(2) Banke uvedenej v odseku 1 je
vláda alebo na základe jej splnomocne-
nia ministerstvo oprávnené poskytnú�
osobitné záruky na úèely re�trukturali-
zácie jej úverového portfólia.

(3) Ak záväzky banky uvedenej
v odseku 1, za ktoré bola poskytnutá
osobitná záruka pod¾a odseku 2, pre-
vezme iná právnická osoba, a to aj práv-
nická osoba, ktorá nie je bankou, poskyt-
nutá osobitná záruka prechádza spoloè-
ne s prevzatými záväzkami a trvá aj pre
preberajúcu právnickú osobu.

(4) Ak banka uvedená v odseku 1
v rámci procesu re�trukturalizácie jej
úverového portfólia postúpi poh¾adáv-
ky z úverov na inú právnickú osobu,
a to aj na právnickú osobu, ktorá nie je
bankou, na túto právnickú osobu sa
vz�ahuje povinnos� pod¾a § 38 ods. 1.
Banka uvedená v odseku 1 mô�e v rám-
ci procesu re�trukturalizácie jej úvero-
vého portfólia postúpi� poh¾adávku na
inú právnickú osobu aj vtedy, keï nie je
splnená doba ome�kania alebo iné ob-
medzenie ustanovené v § 92 ods. 7.

§ 118

(1) Ak banke vznikla majetková
ujma po 1. februári 1992 povinným pos-
kytnutím úverov pod¾a právnych pred-
pisov vydaných pred 1. februárom
1992, banka má právo na úhradu tejto
majetkovej ujmy zo �tátneho rozpoètu,
a to v preukázanej vý�ke pod¾a úvero-
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vých zmlúv za podmienok ustanove-
ných v odsekoch 2 a 3.

(2) Banka je povinná oznámi� minis-
terstvu predpokladanú vý�ku majetko-
vej ujmy v termínoch urèených na zos-
tavenie návrhu �tátneho rozpoètu na
nasledujúci rozpoètový rok.

(3) Ministerstvo uhradí zo �tátneho
rozpoètu majetkovú ujmu banke, ktorá
splnila povinnos� pod¾a odseku 2 v sku-
toène preukázanej vý�ke, najviac v�ak
do vý�ky ustanovenej zákonom o �tát-
nom rozpoète na príslu�ný rok. Skutoè-
nú vý�ku majetkovej ujmy je banka po-
vinná preukáza� ministerstvu do pia-
tich kalendárnych dní po uplynutí ka-
lendárneho mesiaca a ministerstvo po-
uká�e banke úhradu majetkovej ujmy
do 15 dní po jej preukázaní, ak sa nedo-
hodnú na iných lehotách.

§ 119
(1) Konania zaèaté a právoplatne

neukonèené pred nadobudnutím úèin-
nosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a
doteraj�ích predpisov, ak tento zákon
neustanovuje inak. Odo dòa nadobud-
nutia úèinnosti tohto zákona sa nedos-
tatky zistené v èinnosti bánk, poboèiek
zahranièných bánk a iných osôb, ku
ktorým do�lo pod¾a doteraj�ích predpi-
sov a o ktorých sa neviedlo konanie
pod¾a doteraj�ích predpisov, posudzu-
jú a prejednávajú pod¾a tohto zákona,
ak ide o také nedostatky, ktoré sa posu-
dzujú ako nedostatky aj pod¾a tohto zá-
kona. Odo dòa úèinnosti tohto zákona
v�ak mo�no ulo�i� len také opatrenie na
odstránenie protiprávneho stavu, po-
kutu alebo opatrenie na nápravu, aké
umo�òuje tento zákon. Právne úèinky

úkonov, ktoré v konaní nastali pred na-
dobudnutím úèinnosti tohto zákona,
zostávajú zachované.

(2) Pre lehoty, ktoré sa v deò nado-
budnutia úèinnosti tohto zákona e�te
neukonèili, platia ustanovenia tohto zá-
kona. Ak doteraj�ie predpisy neustano-
vovali lehoty na vydanie rozhodnutia
alebo na vykonanie iných úkonov v ko-
naniach zaèatých a právoplatne neu-
konèených pred nadobudnutím úèin-
nosti tohto zákona, lehoty pod¾a tohto
zákona sa uplatnia s tým, �e zaèínajú
plynú� dòom nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona; ak doteraj�ie predpisy
ustanovili na vykonanie týchto úkonov
dlh�ie lehoty ako tento zákon, platia le-
hoty pod¾a doteraj�ích predpisov.

(3) Banky, poboèky zahranièných
bánk a iné osoby sú najneskôr do �ies-
tich mesiacov odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona povinné zosúla-
di� s týmto zákonom svoje právne vz�a-
hy voèi tretím osobám vzniknuté pri
vykonávaní èinnosti pod¾a doteraj�ích
predpisov; odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona v�ak nikto ne-
mô�e pokraèova� v èinnosti, ktorej vy-
konávanie je v rozpore s týmto záko-
nom. Ka�dá banka je tie� povinná do 12
mesiacov od nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona zosúladi� svoje stanovy
s týmto zákonom; ak banka do uplynu-
tia tejto lehoty nezosúladí niektoré
ustanovenia svojich stanov s týmto zá-
konom, tieto ustanovenia strácajú plat-
nos� dòom uplynutia tejto lehoty.

(4) Osobitné podmienky financova-
nia hypotekárnych úverov a komunál-
nych úverov najviac na obdobie dvoch
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rokov od úèinnosti tohto zákona mô�e
Národná banka Slovenska ustanovi� aj
pre hypotekárnu banku, ktorá má ude-
lené bankové povolenie na vykonáva-
nie hypotekárnych obchodov ku dòu
úèinnosti tohto zákona a ktorá písomne
po�iada o ustanovenie takýchto osobit-
ných podmienok financovania.

§ 120
(1) Povolenie pôsobi� ako banka

udelené banke alebo poboèke zahraniè-
nej banky pod¾a doteraj�ích predpisov,
ktoré je platné ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona, pova�uje sa za
bankové povolenie udelené pod¾a tohto
zákona. Ak sú v tomto povolení uvede-
né èinnosti, ktoré nepatria medzi ban-
kové èinnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 2, v roz-
sahu týchto èinností zaniká bankové
povolenie na ich vykonávanie odo dòa
úèinnosti tohto zákona.

(2) Vykonávacie právne predpisy,
ktoré boli vydané pod¾a zákona
è. 21/1992 Zb. o bankách v znení ne-
skor�ích predpisov a ktoré sú platné ku
dòu nadobudnutia úèinnosti tohto záko-
na, pova�ujú sa a� do vydania nových
vykonávacích právnych predpisov za
vykonávacie právne predpisy vydané
pod¾a tohto zákona.

§ 121
(1) Právna forma banky zalo�enej

ako �tátny peòa�ný ústav pod¾a dote-
raj�ích predpisov sa premieòa na akcio-
vú spoloènos� pod¾a osobitného záko-
na1) rozhodnutím zakladate¾a premie-
òaného �tátneho peòa�ného ústavu

o jeho premene; to neplatí pre �tátny pe-
òa�ný ústav, ktorého celý majetok
a podnik sa do uplynutia lehoty pod¾a
odseku 2 vyporiada postupom pod¾a
osobitného predpisu.92) Rozhodnutie
o premene �tátneho peòa�ného ústavu
na akciovú spoloènos� musí obsahova�
najmä

a) obchodné meno, sídlo a identifikaè-
né èíslo banky ako �tátneho peòa�-
ného ústavu pred premenou práv-
nej formy,

b) obchodné meno a sídlo banky ako
akciovej spoloènosti po premene
právnej formy,

c) predmet podnikania (èinnosti) ban-
ky ako akciovej spoloènosti po pre-
mene právnej formy; tento predmet
podnikania (èinnosti) mo�no vyme-
dzi� najviac v rozsahu bankových
èinností, na ktoré má premieòaný
�tátny peòa�ný ústav v èase preme-
ny udelené povolenie pôsobi� ako
banka,

d) vý�ku základného imania banky
ako akciovej spoloènosti po preme-
ne právnej formy; toto základné
imanie sa urèí v rovnakej vý�ke, ako
je vý�ka vkladu do základného ima-
nia �tátneho peòa�ného ústavu
pred premenou právnej formy,

e) poèet, druh, menovitú hodnotu, po-
dobu a formu akcií, na ktoré je v sú-
lade s ustanovením § 2 ods. 6 roz-
vrhnuté základné imanie banky ako
akciovej spoloènosti po premene
právnej formy,
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f) stanovy banky ako akciovej spoloè-
nosti po premene právnej formy,
ktoré tvoria prílohu k rozhodnutiu
o premene právnej formy; okrem
nále�itostí ustanovených v osobit-
nom predpise25) musia tieto stanovy
obsahova� aj nále�itosti ustanovené
týmto zákonom,

g) mená, priezviská, rodné èísla a adre-
su trvalého pobytu èlenov �tatutár-
neho orgánu banky ako akciovej
spoloènosti po premene právnej for-
my s uvedením spôsobu, akým ko-
najú v jej mene,

h) mená, priezviská, rodné èísla a ad-
resu trvalého pobytu èlenov dozor-
nej rady banky ako akciovej spoloè-
nosti po premene právnej formy.

(2) Zakladate¾ �tátneho peòa�ného
ústavu vyhotoví rozhodnutie pod¾a
odseku1 bez výzvy na upísanie akcií
najneskôr do �iestich mesiacov od na-
dobudnutia úèinnosti tohto zákona.
Návrh na zápis premeny právnej formy
�tátneho peòa�ného ústavu na akciovú
spoloènos� podáva zakladate¾ premie-
òaného �tátneho peòa�ného ústavu;
prílohu k tomuto návrhu tvorí rozhod-
nutie pod¾a odseku1, ktoré nahrádza
zakladate¾skú listinu a rozhodnutia za-
kladate¾ov pri zalo�ení akciovej spoloè-
nosti bez výzvy na upísanie akcií a kto-
ré na úèely zápisu do obchodného re-
gistra je listinou o skutoènostiach, ktoré
sa majú zapísa� do obchodného registra
o premene právnej formy banky ako
�tátneho peòa�ného ústavu na banku
ako akciovú spoloènos�. Táto premena
právnej formy a jej úèinky nastávajú
dòom zápisu príslu�nej premeny do ob-

chodného registra, prièom v�etky údaje
o premene sa do obchodného registra
zapí�u k tomu istému dòu; od nado-
budnutia úèinnosti tohto zákona do tej-
to premeny sa na právne pomery banky
zalo�enej ako �tátny peòa�ný ústav
vz�ahujú doteraj�ie predpisy.

(3) Dòom premeny právnej formy
pod¾a odsekov 1 a 2 sa vklad do základ-
ného imania premieòanej banky ako
�tátneho peòa�ného ústavu stáva vkla-
dom �tátu do základného imania pre-
menenej banky ako akciovej spoloènos-
ti, �tát nadobúda akcie, na ktoré je roz-
vrhnuté základné imanie premenenej
banky ako akciovej spoloènosti, prièom
v�etky práva akcionára spojené s akcia-
mi, ktoré patria �tátu, vykonáva minis-
terstvo.

(4) Dòom premeny právnej formy
pod¾a odsekov 1 a 2 prechádza na pre-
menenú banku ako akciovú spoloènos�
v celom rozsahu povolenie pôsobi� ako
banka, ktoré bolo v èase premeny ude-
lené premieòanej banke ako �tátnemu
peòa�nému ústavu; na tento prechod sa
nevz�ahuje obmedzenie pod¾a § 9
ods. 1; toto povolenie pôsobi� ako banka
sa pova�uje za bankové povolenie pod¾a
tohto zákona v súlade s ustanovením
§ 120 ods. 1.

(5) Dòom premeny právnej formy
pod¾a odsekov 1 a 2 zdrojmi financova-
nia premenenej banky ako akciovej spo-
loènosti sú

a) vlastné zdroje tvorené základným
imaním, fondmi a hospodárskym
výsledkom príslu�ného roka,

b) cudzie zdroje tvorené doèasne pou-
�ite¾nými cudzími prostriedkami,
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c) zverené zdroje poskytnuté zo �tát-
neho rozpoètu.

(6) Dòom premeny právnej formy
pod¾a odsekov 1 a 2 bez likvidácie pre-
chádza na premenenú banku ako akcio-
vú spoloènos� v celom rozsahu majetok,
poh¾adávky, záväzky a ostatné obchod-
né imanie premieòanej banky ako �tát-
neho peòa�ného ústavu. Zabezpeèenie
poh¾adávok a záväzkov premieòanej
banky ako �tátneho peòa�ného ústavu
zostáva zachované vrátane ruèenia �tá-
tu za záväzky, ktoré vznikli na základe
rozhodnutia príslu�ného �tátneho orgá-
nu, a to aj za záväzky, ktoré vznikli na
základe rozhodnutia prijatého pred na-
dobudnutím úèinnosti tohto zákona;
v�etky práva a povinnosti z tohto zabez-
peèenia v celom rozsahu prechádzajú na
premenenú banku ako akciovú spoloè-
nos� dòom premeny právnej formy po-
d¾a odsekov 1 a 2.

(7) Ministerstvo je pred premenou
a aj po premene právnej formy pod¾a
odsekov 1 a 2 oprávnené kontrolova�
súlad èinnosti banky pod¾a odseku 1 so
zákonmi a s inými v�eobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, so stanovami
tejto banky a s rozhodnutiami prijatými
v rámci vykonávania pôsobnosti valné-
ho zhroma�denia tejto banky. Na pos-
kytovanie informácií zamestnancom
ministerstva povereným výkonom
kontroly sa nepou�ije postup pod¾a
§ 91, a to v rozsahu predmetu kontroly
uvedeného v písomnom poverení mi-
nisterstva na výkon kontroly; rovnopis
tohto písomného poverenia sa musí

odovzda� banke pod¾a odseku 1. Za-
mestnanci ministerstva poverení výko-
nom kontroly sú povinní zabezpeèi�
ochranu informácií a podkladov získa-
ných pri výkone kontroly tak, aby sa za-
chovávalo �tátne tajomstvo, slu�obné
tajomstvo, obchodné tajomstvo, banko-
vé tajomstvo, daòové tajomstvo a záko-
nom výslovne ulo�ená alebo uznaná
povinnos� mlèanlivosti; poru�ením tej-
to povinnosti nie je poskytnutie infor-
mácií a podkladov získaných pri výko-
ne kontroly na konanie pod¾a tohto zá-
kona alebo osobitných predpisov. 93)

Inak sa pri takejto kontrole postupuje
primerane pod¾a osobitného predpi-
su.72)

§ 122
Banky a poboèky zahraniènej banky

sú povinné bezodplatne zabezpeèi� pre-
menu peòa�ných prostriedkov v cu-
dzích menách èlenských krajín Európ-
skej únie na menu euro, a to peòa�ných
prostriedkov ulo�ených v bankách a po-
boèkách zahranièných bánk k 31. de-
cembru 2001 v tých cudzích menách,
ktoré v roku 2002 zaniknú a budú na-
hradené menou euro.

§ 123
Zru�uje sa zákon è. 21/1992 Zb. o ban-

kách v znení zákona è. 264/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 249/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej re-
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Aktualizácia è. 77



publiky è. 233/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998
Z. z., zákona è. 44/1998 Z. z., zákona
è. 170/1998 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z.,
zákona è. 215/2000 Z. z., zákona
è. 329/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z.
a zákona è. 149/2001 Z. z.

Èl. II

Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve
v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky è. 272/1996 Z. z., zákona
è. 173/1998 Z. z. a zákona è. 336/1999
Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 6 odsek 5 znie:

�(5) V prípadoch ustanovených
osobitným predpisom úètovné jednot-
ky zostavujú priebe�nú úètovnú zá-
vierku v priebehu úètovného obdobia
v krat�om období ako rok. V prípadoch
zostavovania priebe�nej úètovnej zá-
vierky úètovné jednotky neuzatvárajú
úètovné knihy a vykonávajú inventari-
záciu len na úèely vyjadrenia ocenenia
pod¾a § 24 ods. 1 písm. b); ïal�ie ustano-
venia tohto zákona upravujúce úètovnú
závierku platia obdobne.�.

2. § 22 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré
znejú:

�(4) V prípadoch ustanovených
osobitným predpisom iné obchodné
spoloènosti pod¾a odseku 2 zostavujú
priebe�nú úètovnú závierku v priebehu
úètovného obdobia v krat�om období
ako rok.

(5) V prípadoch ustanovených oso-
bitným predpisom obchodné spoloè-
nosti pod¾a odseku 2 zostavujú priebe�-
nú konsolidovanú úètovnú závierku
v priebehu úètovného obdobia v krat-
�om období ako rok.�.

Èl. III

Zákon è. 600/1992 Zb. o cenných
papieroch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 88/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 246/1994 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 304/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z.,
zákona è. 204/1997 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 128/1999
Z. z., zákona è. 247/2000 Z. z. a zákona
è. 331/2000 Z. z. sa dopåòa takto:

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto
veta: �Cenný papier, ktorý potvrdzuje
ulo�enie peòa�ných prostriedkov, mô�e
ma� len formu cenného papiera na
meno.�.

Èl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady
è. 73/1992 Zb. o audítoroch a Sloven-
skej komore audítorov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 272/1996 Z. z.,
zákona è. 228/2000 Z. z a zákona
è. 152/2001 Z. z. sa dopåòa takto:
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1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa za slovo
�skutoènosti� vkladajú slová �a vypra-
cúva správy�.

2. V § 2 ods. 3 sa za slovo �správy�
vkladajú slová �pod¾a odseku 2 písm. a)
a� c)�.

3. V § 2 sa za odsek 6 vkladá nový
odsek 7, ktorý znie:

�(7) Audítor je povinný pri výkone
audítorskej èinnosti postupova� bez
zbytoèných prie�ahov tak, aby si zaob-
staral v�etky doklady a iné podklady,
ktoré sú potrebné na zistenie skutoèné-
ho stavu toho, èo je predmetom overo-
vania audítora. Audítor je povinný pri
vyhotovovaní správy o priebehu a vý-
sledkoch overovania vychádza� zo
v�etkých skutoèností, ktoré zistil, pri-
èom ka�dú zistenú skutoènos� hodnotí
jednotlivo a zároveò v�etky zistené sku-
toènos� hodnotí v ich vzájomnej súvis-
losti; audítor nesmie zamlèa� �iadnu
zistenú skutoènos�, ktorá mô�e ma�
vplyv na závery v správe o priebehu
a výsledkoch overovania.�.

Doteraj�ie odseky 7, 8 a 9 sa oznaèu-
jú ako odseky 8, 9 a 10.

4. V § 2 ods. 8 sa na konci pripájajú
slová alebo o povinnos� poskytnú� in-
formácie pod¾a osobitného zákona. 3ab).

Poznámka pod èiarou k odkazu 3ab
znie:
�3ab) Napríklad § 40 a § 47 ods. 3 zákona

è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.�

5. V § 2 ods. 9 sa slovo �7� nahrádza
slovom �8�.

6. § 2 sa dopåòa odsekom 11, ktorý
znie:

�(11) Poskytnutie informácií pod¾a
osobitného zákona3ab) sa nepova�uje za
poru�enie povinnosti mlèanlivosti;
v dôsledku poskytnutia týchto infor-
mácií nevzniká audítorovi zodpoved-
nos� voèi úètovnej jednotke.�.

7. V § 3 ods. 1 sa za slovo �nezávis-
le� vkladajú slová �a nestranne, a to aj
od úètovnej jednotky a od orgánov a za-
mestnancov úètovnej jednotky, pre kto-
rú vykonáva audítorskú èinnos��.

8. § 18 sa dopåòa písmenom m), kto-
ré znie:

�m) spolupracuje a vymieòa si informá-
cie s inými orgánmi, ak tak ustano-
ví osobitný predpis.5a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a
znie:
�5a) § 6 ods. 10 zákona è. 483/2001 Z. z.�.

Èl. V
Zákon è. 42/1980 Zb. o hospodár-

skych stykoch so zahranièím v znení zá-
kona è. 102/1988 Zb., zákona
è. 113/1990 Zb., zákona è. 513/1991 Zb.
a zákona è. 228/1992 Zb. sa dopåòa tak-
to:

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

�§ 56a

Medzinárodné sankcie
(1) Ak Rada bezpeènosti Organizá-

cie Spojených národov prijme rozhod-
nutie o medzinárodných sankciách,
ktoré spoèívajú v príkazoch, zákazoch
alebo v iných obmedzeniach ustanove-
ných na úèel zachovania alebo obnove-
nia medzinárodného mieru a bezpeè-
nosti, tieto sankcie sa v Slovenskej re-
publike vyhlásia nariadením vlády Slo-
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venskej republiky. Medzinárodné sank-
cie mô�u spoèíva� napríklad v obme-
dzení alebo v zákaze
a) prevodov peòa�ných prostriedkov

z úètov vedených a na úèty vedené
v bankách alebo v poboèkách zahra-
nièných bánk pre subjekty, na ktoré
sa vz�ahujú medzinárodné sankcie,
a to prevodov vykonávaných na
území Slovenskej republiky alebo
iných prevodov vykonávaných ob-
èanmi Slovenskej republiky, inými
fyzickými osobami zdr�iavajúcimi
sa na území Slovenskej republiky
alebo právnickými osobami so síd-
lom na území Slovenskej republiky,

b) úroèenia peòa�ných prostriedkov
na úètoch uvedených v písmene a),

c) akéhoko¾vek iného poskytovania
peòa�ných prostriedkov a finanè-
ných alebo ekonomických zdrojov
subjektom, na ktoré sa vz�ahujú me-
dzinárodné sankcie, a to poskytova-
nia z územia Slovenskej republiky
alebo iného poskytovania vykoná-
vaného obèanmi Slovenskej repub-
liky, inými fyzickými osobami zdr-
�iavajúcimi sa na území Slovenskej
republiky alebo právnickými oso-
bami so sídlom na území Slovenskej
republiky,

d) akejko¾vek inej èinnosti, ktorá by
podporovala alebo mohla podporo-
va� èinnosti pod¾a písmen a) a� c).

(2) Ka�dý je povinný dodr�iava�
medzinárodné sankcie vyhlásené pod¾a
odseku 1.

(3) Za poru�enie povinnosti dodr�ia-
va� sankcie vyhlásené pod¾a odseku 1
mo�no fyzickej osobe alebo právnickej
osobe ulo�i� pokutu a� do vý�ky
5 000 000 Sk. Ak sa takýmto poru�ením
povinnosti ohrozia osobitne dôle�ité
zahraniènopolitické záujmy alebo bez-
peènostné záujmy Slovenskej republi-
ky, mo�no ulo�i� pokutu a� do vý�ky
30 000 000 Sk. Pokuty sú príjmom �tát-
neho rozpoètu.

(4) Na konanie o ulo�ení pokuty sa
vz�ahujú v�eobecné predpisy o správ-
nom konaní.11) Na konanie o ulo�ení po-
kuty je príslu�né Ministerstvo financií
Slovenskej republiky.�.

Èl. VI

Úèinnos�
Tento zákon nadobúda úèinnos�

1. januára 2002 s výnimkou ustanovení
èlánku V, ktorý nadobúda úèinnos�
dòom vyhlásenia, a s výnimkou èl. I § 2
ods. 8 èasti vety za bodkoèiarkou, § 11
a� 20, § 45 ods. 2 a § 49 ods. 3, ktoré na-
dobúdajú úèinnos� dòom nadobudnu-
tia platnosti zmluvy o pristúpení Slo-
venskej republiky k Európskym spolo-
èenstvám.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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