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23.05.2007 



I. Predmet dodatku 

1.1. V Čl. III. bod 10 sa pred poslednú zátvorku dopĺňa veta s nasledovným znením:  
10.  „Pri zvýšení základného imania počtom kusov v rámci už existujúcej emisie sa cena 

vypočíta podľa Tabuľky č.4.“ 

1.2. V Čl. IV. sa ruší pôvodné znenie bodu 11 a nahrádza sa nasledovným novým 
znením: 

11.  „Cena za zrýchlenú registráciu prevzatého zoznamu akcionárov od emitenta do 
evidencie CDCP je 5 000,- Sk. CDCP pri zrýchlenej registrácii prevzatého zoznamu 
akcionárov od emitenta vo svojej evidencii zabezpečí výkon príslušných služieb 
najneskôr dva pracovné dni po dni, kedy emitent splní všetky zmluvne dohodnuté 
podmienky. V prípade nesplnenia podmienok zo strany emitenta, emitent nemá nárok na 
vrátenie zaplateného poplatku. CDCP poskytuje možnosť zrýchlenej registrácie 
prevzatého zoznamu akcionárov do svojej evidencie individuálne, podľa prevádzkových 
možností  (kód CD-14 - Expresný príplatok).“ 

1.3. V Čl. VII. sa ruší pôvodné znenie bodu 6 a nahrádza sa nasledovným novým 
znením:  

6.  “Cena za podanie polpríkazu na prevod alebo prechod cenných papierov (služba 
párovania prevodov a prechodov pre prevodcu resp. nadobúdateľa) v module evidencie 
cenných papierov je 20,-Sk za každý podaný polpríkaz (kód CD-60 – Polpríkaz na prevod 
cenných papierov v module evidencie cenných papierov).” 

1.4.  V Čl. VII. sa ruší pôvodné znenie bodu 8 a nahrádza sa nasledovným novým 
znením:  

8.  „Cena za zúčtovanie a finančné vyrovnanie v module zúčtovania a vyrovnania: 

a) burzového obchodu je 90,- Sk za obchod (kód CD-63 – Zúčtovanie a finančné vyrovnanie 
burzového obchodu), 

b) mimoburzového obchodu je 0,06% objemu obchodu, minimálne 90,- Sk 
a maximálne 5 000,- Sk (kód CD-64 – Zúčtovanie a finančné vyrovnanie mimoburzového 
obchodu). 

Cena za majetkové vyrovnanie je stanovená v  bode 1 tohto článku.” 

1.5.  V Čl. X. sa ruší pôvodné znenie bodu 3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:  

3.  „Vedenie účtu majiteľa s kódovým označením CD-55 – Vedenie účtu majiteľa, 
poskytuje CDCP v období od 1.7.2007 do 31.12.2007 pre majiteľov, ktorí budú mať na 
účte majiteľa zriadenom podľa § 105 zákona, objem cenných papierov menší ako 200 
000,-Sk (vrátane) bezodplatne.“ 

1.6.  V Prílohe č. 3 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb, uvedených v textovej 
časti cenníka sa vypúšťa kód CD-59 a CD-61.  

 
II. Prechodné a záverečné ustanovenia 

2.1. Ustanovenia bodov 1.1, 1.2 a 1.5 tohto dodatku nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2007.  

2.2. Ustanovenia bodov 1.3, 1.4 a 1.6 tohto dodatku nadobúdajú účinnosť dňom 
právoplatnosti Zmeny v Prevádzkovom poriadku Centrálneho depozitára cenných 
papierov SR, a.s., zo dňa 23.5.2007, pričom sa:  
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a) na mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na 
spracovanie najneskôr v prevádzkový deň predchádzajúci účinnosti Zmeny 
Prevádzkového poriadku zo dňa 23.5.2007 a burzové obchody uzatvorené najneskôr 
v prevádzkový deň predchádzajúci dňu účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku 
zo dňa 23.5.2007  použijú ustanovenia doteraz platného Cenníka centrálneho 
depozitára cenných papierov SR, a.s. 

b) na mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na 
spracovanie odo dňa účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23.5.2007 
(vrátane dňa účinnosti) a burzové obchody uzatvorené odo dňa účinnosti Zmeny 
Prevádzkového poriadku zo dňa 23.5.2007 (vrátane dňa účinnosti) použijú 
ustanovenia  platného Cenníka centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 
v znení jeho dodatkov. 

 

V Bratislave, 23.5.2007 

 

 

 

       Ing. Juraj Lazový      Ing. Štefan Marcinek 

predseda predstavenstva     člen predstavenstva 
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