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4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska po prerokovaní 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 v znení zákona č. 279/2017 Z. z. 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.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia
č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.) a opatrenia č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.)
sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe časti 1 sa položka 1 dopĺňa písmenami c) až h), ktoré znejú:
„
c) zahrnutie predbežných alebo koncoročných ziskov do vlastného
kapitálu Tier 12a)
d) zníženie, umorenie alebo spätné odkúpenie nástrojov vlastného
kapitálu Tier 1, alebo výzvu na splatenie, umorenie, splatenie alebo
spätné odkúpenie nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo
prípadne Tier 2 pred dátumom ich zmluvnej splatnosti2b)

1700

1106

1700

1107

e)

používanie prístupu interných ratingov (IRB)2c)

1700

1108

f)

používanie interných modelov2d)

1700

1109

g) používanie štandardizovaného prístupu merania príslušných modelov 1700
na výpočet operačného rizika2e)
h) používanie pokročilého prístupu merania príslušných modelov na 1700
výpočet operačného rizika2e)

1110
1111

“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2e znejú:
„2a) Čl. 26 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013
2b

)
)
2d
)
2e
)
2c

o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene
nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.
Čl. 77 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Čl. 363 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Čl. 312 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.”.

2. V prílohe časti 1 položka 2 znie:
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„
Položka 2 – Zmena povolenia
a) rozšírenie povolenia o funkciu depozitára3)
1700
b) rozšírenie povolenia o inú bankovú činnosť neuvedenú v písmene a), a
350
to za každú bankovú činnosť4)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

1201
1202

3. V prílohe časti 1 položke 3 písm. c) sa číslo „600” nahrádza číslom „1200”.
4. V prílohe časti 1 položke 3 písmená k) a l) znejú:
„
k) vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov
1700
podľa § 67 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
l) prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti vrátane 1700
uzatvorenia zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo
uzatvorenia viacerých zmlúv o prevode jeho časti alebo na uzatvorenie
inej zmluvy napĺňajúcej tento účel tak, aby došlo k prevodu celého
programu krytých dlhopisov14)

1328

1329

“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)

§ 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.”.

5. V prílohe časti 1 položke 3 sa vypúšťajú písmená m) až p), z) a aa).
Doterajšie písmená q) až y) sa označujú ako písmená m) až u).
Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 15 až 18, 24 a 25 sa vypúšťajú.
6. Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 30 znejú:
„29)
30
)

§ 77 ods. 1 a 2 a § 122ya ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
§ 80 ods. 3 a § 122ya ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.

7. V prílohe časti 1 položke 4 písmeno f) znie:
„
f) vymenovanie alebo odvolanie správcu krytých dlhopisov a jeho
zástupcu31)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)

70

1410

70
600

1411
1412

§ 77 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.”.

8. V prílohe časti 1 sa položka 4 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„
g) určenie odmeny pre správcu krytých dlhopisov a jeho zástupcu31a)
h) udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu31b)
“.
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Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
„31a) § 80 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
31b

)

Čl. 11 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o
mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v.
EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.”.

9. V prílohe časti 1 položka 6 znie:
„
Položka 6 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

0,21
0,42

1601
1602

2

1603

0,21
0,42
2

1604
1605
1606

1,5

1607

“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a) § 10 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
10. V prílohe časti 2 položke 1 písmená b) a c) znejú:
„
b) vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych
štandardných fondov34a)
c) vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a
zahraničných alternatívnych investičných fondov34b)
“.
11. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno e) znie:
„
e) vytvorenie fondu a na spravovanie fondu vrátane schválenia štatútu
fondu36)
“.
12. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno g) znie:
„
g) predĺženie lehoty na zosúladenie zloženia majetku vo fonde37)
“.

1700

2101

1700

2117

350

2102

200

2103
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13. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno j) znie:
„
j) poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) obchodníkovi s
cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude
poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo
písm. d) zákona o cenných papieroch a nebude oprávnený
poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o
cenných papieroch, ani upisovanie finančných nástrojov na základe
pevného záväzku, pričom tento obchodník nebude pri poskytovaní
investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky a finančné
nástroje klienta a zároveň je základné imanie tohto obchodníka s
cennými papiermi najmenej 50 000 eur, alebo obchodníkovi s
cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude
poskytovať len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) a
nebude pri ich poskytovaní oprávnený držať peňažné prostriedky
klienta alebo finančné nástroje klienta a zároveň je základné imanie
tohto obchodníka s cennými papiermi najmenej 50 000 eur alebo
bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
vykonávaní činnosti.40)

1 000

2107

1000

2122

1000

2123

1000

2124

2000

2125

w) schválenie referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt 2000
poskytovaných v tretej krajine na účely ich použitia v rámci
Európskej únie44e)
“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44e znejú:
„44a) § 79b písm. a) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

2126

“.
14. V prílohe časti 2 sa položka 1 dopĺňa písmenami s) až w), ktoré znejú:
„
s) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)44a)
t) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
konsolidovaného informačného systému (CTP)44b)
u) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
schváleného mechanizmu podávania správ (ARM)44c)
v) poskytovanie indexov, ktoré sa používajú alebo sa plánujú používať
ako referenčné hodnoty podľa osobitného predpisu44d)

44b

)
)
44d
)
44c

44e

)

§ 79b písm. b) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
§ 79b písm. c) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
Čl. 34 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016
o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných
zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice
2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2016).
Čl. 33 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011.”.
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15. V prílohe časti 2 položke 2 písmená a) a b) znejú:
„
a) vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych
štandardných fondov45)
b) vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a
zahraničných alternatívnych investičných fondov45)
“.
16. V prílohe časti 2 položke 2 písmeno d) znie:
„
d) vytvorenie fondu alebo na spravovanie fondu47)
“.

350

2201

350

2208

200

2202

17. V prílohe časti 2 položke 2 písm. g) sa slová „v písmenách e) a f)” nahrádzajú slovami
„v písmenách e), f) a h)”.
18. V prílohe časti 2 položke 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„
h) poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými 500
papiermi, alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak ide
o zmenu v súvislosti s poskytovaním služieb vykazovania údajov49a)
“.
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) § 79d ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.”.

2211

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51) § 79d ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.”.
20. V prílohe časti 2 sa položka 2 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„
l) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
schváleného mechanizmu zverejňovania (APA)51a)
m) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
konsolidovaného informačného systému (CTP)51a)
n) poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom
schváleného mechanizmu podávania správ (ARM)51a)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a) § 79e ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.
21. V prílohe časti 2 položke 3 písmená d) a e) znejú:
„
d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou
alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným
samosprávnym
investičným
fondom
alebo
zahraničným
samosprávnym investičným fondom55)

500

2212

500

2213

500

2214

700

2304
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e) zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde
inej osobe56)
“.

700

22. V prílohe časti 2 položke 3 písmená h) až j) znejú:
„
h) vrátenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zákona
350
č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov59)
i) prevod správy fondu60)
200
j) zmenu depozitára fondu61)
200
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
„60) § 163 ods. 1 písm. i) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
23. V prílohe časti 2 položke 3 písmeno l) znie:
„
l) vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na 70
spravovanie fondu, alebo na zrušenie podfondu strešného fondu,
alebo na zrušenie zberného fondu63)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63) § 163 ods. 1 písm. l) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.”.
24. V prílohe časti 2 položke 3 písmená n) až s) znejú:
„
n) premenu uzavretého fondu na otvorený fond, ktorý je
špeciálnym fondom65)
o) premenu špeciálneho fondu na štandardný fond66)
p) predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený67)
q) zlúčenie fondov68)
r) vytvorenie nového podfondu strešného fondu69)
s) premenu štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na
zberný fond70)
“.
25. V prílohe časti 2 položke 3 písmeno u) znie:
„
u) premenu zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je
zberným fondom72)
“.
26. V prílohe časti 2 položke 5 písmená b) a c) znejú:
„
b) zápis európskeho fondu rizikového kapitálu do registra
alternatívnych investičných fondov108a)

2306

2309
2310
2311

2314

200

2322

200
100
200
70
70

2329
2330
2313
2365
2366

100

2368

300

2511
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c) zápis európskeho fondu sociálneho podnikania do registra
alternatívnych investičných fondov108b)

300

2512

“.
27. V prílohe časti 2 položke 5 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až k), ktoré znejú:
„
h) registrácia osoby so sídlom v Európskej únii, ktorá má v úmysle konať 1500 2517
ako správca, ak je iným subjektom pod dohľadom ako správca, ktorý
poskytuje alebo má v úmysle poskytovať indexy, ktoré sa používajú
alebo sa plánujú používať ako referenčné hodnoty podľa osobitného
predpisu108e), pod podmienkou, že činnosti poskytovania referenčnej
hodnoty nebráni sektorová disciplína uplatňovaná na subjekt pod
dohľadom a že žiaden z týchto poskytovaných indexov by sa
neoznačoval ako kritická referenčná hodnota108e)
i)

registrácia osoby so sídlom v Európskej únii, ktorá má v úmysle konať 1500
ako správca, ak poskytuje alebo má v úmysle poskytovať iba indexy,
ktoré by sa označovali ako nevýznamné referenčné hodnoty108f)

predchádzajúce uznanie správcu so sídlom v
poskytujúceho referenčné hodnoty108g)
k) udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu31b)
j)

tretej

2518

krajine 2500

2519

600

2520

0,21
0,42
2

2701
2702
2703

0,21
0,42
2

2704
2705
2706

“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená l) a m).
Poznámky pod čiarou k odkazom 108e až 108g znejú:
„108e) Čl. 34 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1011.
) Čl. 34 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/1011.
) Čl. 32 ods. 1 a 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011.“.

108f

108g

28. V prílohe časti 2 položka 7 znie:
„
Položka 7 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
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d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

1,5

2707

“.
29. V prílohe časti 3 položke 5 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„
a) udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu31b)
600
3510
“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
30. V prílohe časti 3 položka 7 znie:
„
Položka 7 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

0,21
0,42

3701
3702

2

3703

0,21
0,42
2
1,5

3704
3705
3706
3707

“.
31. V prílohe časti 4 položke 3 sa vypúšťajú písmená e) a r).
Doterajšie písmená f) až q) sa označujú ako písmená e) až p) a doterajšie písmená s) až y)
sa označujú ako písmená q) až w).
Poznámky pod čiarou k odkazom 137 a 150 sa vypúšťajú.
32. V prílohe časti 4 položka 7 znie:
„
Položka 7 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)

0,21
0,42

4701
4702
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b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)

2

4703

0,21
0,42
2

4704
4705
4706

1,5

4707

Výška
poplatku
v eurách

Špecifický
symbol

c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)
“.
33. V prílohe časť 5 znie:
„
Druhy úkonov
Časť 5 – Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na
162)
a)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
162)
b)
vykonávanie činnosti finančného poradcu
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 2 – Zmena povolenia na
163)
a)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
163)
b)
vykonávanie činnosti finančného poradcu
1. pre právnickú osobu
2. pre fyzickú osobu
Položka 3 – Iné úkony a konania, a to
a) zápis viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta,
podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového
poistenia do registra podľa osobitného predpisu164)

1000
350

5101
5102

1000
350

5103
5104

500
175

5201
5202

500
175

5203
5204

10

5301

b)

zmena zápisu viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta,
podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového
poistenia v registri podľa osobitného predpisu165)

10

5302

c)

zápis poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania do registra
podľa osobitného predpisu166)
zmena zápisu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania v
registri podľa osobitného predpisu166)

1000

5309

500

5310

d)
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e)

f)

rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti
1. fyzickou osobou
2. právnickou osobou

preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti
Položka 4 – Vydanie duplikátu

27)

podanej

28)

32)

povolenia alebo iného rozhodnutia Národnej banky Slovenska

Položka 5 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b)
c)

d)

dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke
Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom
protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

20
200

5306
5307

200

5308

20

5401

0,21
0,42

5501
5502

2

5503

0,21
0,42
2

5504
5505
5506

1,5

5507

“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 162 a 166 znejú:
„162) § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
166

)

zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22a ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.”.

34. V prílohe časti 6 položka 6 znie:
„
Položka 6 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)

0,21
0,42

6601
6602

2

6603

0,21
0,42
2

6604
6605
6606
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d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

1,5

6607

“.
35. V prílohe časti 7 položke 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa číslo „100”
nahrádza číslom „150”.
36. V prílohe časti 7 položke 1 písm. a) druhom bode a písm. b) druhom bode sa číslo „200”
nahrádza číslom „300”.
37. V prílohe časti 7 položka 4 znie:
„
Položka 4 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)

0,21
0,42

7401
7402

2

7403

0,21
0,42
2

7404
7405
7406

1,5

7407

“.
38. V prílohe časti 8 položke 2 písm. a) až c) sa číslo „350” nahrádza číslom „1000”.
39. V prílohe časti 8 názov položky 3 znie: „Položka 3 - Udeľovanie predchádzajúceho
súhlasu na”.
40. V prílohe časti 8 položke 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„
g) vrátenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb
70
v obmedzenom rozsahu176a)

8310

“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 176a znie:
„176a) § 66 ods. 1 písm. d) a § 79a ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.”.
41. V prílohe časti 8 položke 4 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
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„
b) rozhodnutie o registrácii na poskytovanie platobných služieb v
obmedzenom rozsahu181)

3400

8412

c) rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služieb informovania o
platobnom účte182)

3400

8413

d) zmena rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb
v obmedzenom rozsahu183)

1000

8414

“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 181 až 183 znejú:
„181) § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
182
) § 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
183
) § 64 ods. 1 a § 79a ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.“.

42. V prílohe časti 8 položka 6 znie:
„
Položka 6 – Vyhotovenie kópie
a) zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej
strany
1. vo formáte A433)
2. vo formáte A333)
b) dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu,
ktorý tvorí súčasť spisu33)
c) protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej
banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v
takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A433a)
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A333a)
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu33a)
d) originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za
účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za
každú, aj začatú stranu originálu listiny33)
“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ pre riadenia rizika,
vysporiadanie bankových operácií a platobné služby

0,21
0,42

8601
8602

2

8603

0,21
0,42
2

8604
8605
8606

1,5

8607

