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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 31. marca 2015,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
v znení opatrenia č. 8/2013
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za
úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia č. 8/2013
(oznámenie č. 315/2013 Z. z.) sa mení takto:
V prílohe časť 6 znie: „

Druhy úkonov

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

Časť 6 – Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
a) poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia
3 400
6104
rozsahu poskytovania167)
b) poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom
850
6105
167a
rozsahu poskytovania pre fyzickú osobu )
c) poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom
1700
6106
167b
rozsahu poskytovania pre právnickú osobu )
d) poskytovanie iných úverov alebo pôžičiek spotrebiteľom167c)

167

3400

6107

) § 20a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
167a
) § 20b ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
167b
) § 20b ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
167c
) § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Položka 2 – Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie na
a) poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia
350
168
rozsahu poskytovania )
b) poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom
350
rozsahu poskytovania pre fyzickú osobu168)
c) poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom
350
rozsahu poskytovania pre právnickú osobu168)

6202

d) poskytovanie iných úverov alebo pôžičiek spotrebiteľom168)

350

6204

1700

6301

350

6302

350

6303

350

6304

Položka 3 – Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou
spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo
na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel
na základnom imaní veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou
alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným, na hlasovacích
právach u veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou alebo
spoločnosťou s ručením obmedzeným, dosiahol alebo prekročil
20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento veriteľ stal
dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v
jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v
zhode168a)
b) voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou
osobou, alebo osôb iného veriteľa, navrhovaných za členov
štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, prokuristu,
vedúceho organizačnej zložky a vedúceho útvaru vnútornej
kontroly168b)
c) vrátenie povolenia168c)
d)

zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou alebo iného
veriteľa z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia168d)

6201

6203

Položka 4 – Iné úkony a konania, a to
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti27) podanej
fyzickou osobou
b) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti27) podanej
právnickou osobou
c) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti28)

20
200

6401
6402

200

6403

Položka 5 – Vydanie duplikátu
povolenia, predchádzajúceho súhlasu alebo
iného
rozhodnutia Národnej banky Slovenska32)

20

6501

168

) § 20 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
§ 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
168b
) § 20d ods. 1 písm. a) a § 24 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
168c)
§ 20d ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
168d)
§ 20d ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z.
168a)
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Položka 6 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu
a) za vyhotovenie desiatich strán 33)
vo formáte A4 a za každých
ďalších aj začatých desať strán
b) za vyhotovenie desiatich strán vo
formáte A3 a za každých
ďalších aj začatých desať strán33)

0,20

6601

0,40

6602

“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie
oddelenie regulácie trhu CP a DS

tel.: +421 2 5787 3361
fax: +421 2 5787 1118
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