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Dodatok č. 4  
k Cenníku Centrálneho depozitára  

cenných papierov SR, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29.4.2008 



Čl. I Predmet dodatku 

 
1. V Čl. I sa vypúšťa znenie bodu 14. 

2. V Čl. III sa ruší pôvodné znenie bodu 17. nahrádza nasledujúcim znením: 
“17. Cena za zoznam majiteľov cenných papierov vyhotovený k spätnému dátumu je              

je  4 000,-Sk (základná cena) + 1 000,-Sk za každý požadovaný ISIN (kód CD-20-
Zoznam majiteľov cenných papierov – spätný).“ 

3. V Čl. IV sa pôvodné znenie bodu 12. nahrádza nasledujúcim znením: 
“12. V prípade, že emitent listinných akcií na meno uzatvorí dodatok k zmluve o vedení 

zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, predmetom ktorého je zrušenie 
číselného označenia akcií a ďaľšie vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na 
meno bez číselného označenia akcií, nezaplatí emitent žiadny poplatok. V prípade, že 
emitent súčasne požaduje aj zmenu v identifikácii emitenta listinných akcií na meno, 
na tieto zmeny sa vzťahujú ustanovenia platného cenníka.“ 

4. V Čl. V sa pôvodné znenie bodu 1. písm. b), nahrádza nasledovným znením: 
„b) Cena za zriadenie a vedenie jedného klientského účtu člena, účtu majiteľa člena 
a držiteľského účtu člena je 0,-Sk. Cena za zriadenie každého ďalšieho držiteľského účtu 
člena je 0,- Sk.“ 

5. V Čl. V, bod. 1. písmeno b) sa pôvodné slovo „založenie“ nahrádza slovom 
„zriadenie“. 

6. V Čl. V sa pôvodné znenie bodu 2. nahrádza nasledovným znením: 
„2.  Každý ďalší klientský účet člena alebo držiteľský účet člena, sa spoplatňuje 

ročnou cenou 10 000,-Sk (kód CD-49 –Druhý a nasledujúce klientské účty člena alebo za 
držiteľský účet člena).“ 

7. V Čl. V sa dopĺňajú nové body 2a. a 2b. s nasledovným znením: 
„2a.  Cena za zriadenie držiteľského účtu pre osobu uvedenú v § 105a zákona, ktorá nie 

je členom je 5 000,-Sk. Zriadenie každého ďalšieho držiteľského účtu pre osobu 
uvedenú v § 105a zákona, ktorá nie je členom je 15 000,-Sk (kód CD-98 –Založenie 
držiteľského účtu/účtov nečlena). 

2b. Každý držiteľský účet osoby, ktorá nie je členom sa spoplatňuje ročnou cenou 100 
000,-Sk. (kód CD-99 – Ročný poplatok za vedenie držiteľského účtu nečlena)”

8. V Čl .VI sa v bode 4 mení cena za zriadenie účtu majtieľa zo 100 Sk na 2000 Sk 

9. V Čl. VII bod 8 písm. a) a písm. b) sa vypúšťajú slová „a finančné vyrovnanie“. 

10. V Čl. IX. sa pôvodné znenie bodu 6. nahrádza nasledovným znením: 
„6. CDCP účtuje za každú informačnú službu, poskytovanú z evidencie CDCP 

o údajoch, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a zoznamov 
akcionárov listinných akcií na meno oprávneným osobám, ktoré nemajú zo zákona 
alebo osobitných  právnych predpisov nárok na poskytnutie služby bezodplatne, 
sumu vo výške nákladov CDCP, ktoré sú 200,- Sk. (kód CD-86 – Informačné služby 
pre osoby uvedené v § 110 zákona).“ 
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11. Príloha č. 1 sa vypúšťa z textu cenníka. 

12.  V Prílohe č. 2 sa mení cena služieb s kódovým označením D144 a D145 nasledovne: 

 
Cena za službu 

  

 Kód 
služby 

  
Názov služby 

Základný poplatok 
v Sk 

Poplatok za 
vetu/majiteľa 

cenných 
papierov/počet CP 

v Sk 
D144 Zaevidovanie záložného práva podľa §50 ods. 3 100,00  

D145 
Zaevidovanie zániku záložného práva podľa §50 ods. 
5 100,00  

 

13. V Prílohe č. 2 sa mení názov služby s kódovým označením D082  nasledovne: 
 „D082 – Výpis z registra emitenta.“ 

14. V Prílohe č. 2 sa vypúšťajú služby s kódovým označením: 

 
• D049 - Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej povinnosti podľa §110 k dátumu 

výkonu služby 
• D050 - Výpis z účtu majiteľa pri plnení informačnej povinnosti podľa §110 k spätnému 

dátumu 
• D050A -Výpis z účtu majiteľa podľa §110 k spätnému dátumu aj k dátumu výkonu služby 
• D066 - Výber základných údajov o majiteľoch v evidencii CD a vo všetkých evidenciách 

všetkých členov CD 
• D066A - Výber základných údajov o majiteľoch v evidencii CD a vo všetkých 

evidenciách všetkých členov CD k dátumu 
• D067 - Výpis z registra emitenta pre potreby informačnej povinnosti podľa §110 

k dátumu výkonu služby 
• D068 - Výpis z registra emitenta pre potreby informačnej povinnosti podľa §110 

k spätnému dátumu  
• D079 - Informačná služba pri plnení povinnosti podľa §110 zákona – výber účtovných 

zápisov na účte majiteľa za zadané obdobie 

 

15. V Prílohe č. 3 sa pôvodný text služieb s kódom CD-63 a CD-64 nahrádza 
nasledovným textom: 

 
Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-63 Zúčtovanie burzového obchodu Zúčtovanie burzového obchodu 
CD-64 Zúčtovanie mimoburzového obchodu Zúčtovanie mimoburzového obchodu 
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16. V Prílohe č. 3 sa dopĺňajú do tabuľky nové riadky s nasledovným textom: 

 
Kód služby Názov služby v cenníku Skrátený názov služby 
CD-98 Založenie držiteľského účtu/účtov nečlena Zal. držiteľského účtu/účtov nečlena 
CD-99 Ročný poplatok za vedenie držiteľského účtu 

nečlena 
Roč.popl.za vedenie drž.účtu nečlena 

 

 

Čl. II Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 4 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. nadobúda 

platnosť jeho schválením Dozornou radou Centrálneho depozitára cenných papierov 
SR, a.s dňa 29. apríla 2008 a účinnosť dňa 1.mája 2008. 

 

 

Bratislava, dňa 29. apríla 2008 

 

 

 

 Ing. Peter Danko      Ing. Štefan Marcinek 
      predseda predstavenstva                 člen predstavenstva 

 4


