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Zmena  Prevádzkového poriadku 

zo dňa 31. 07. 2006 
 

Zmena č. 1 
V Obsahu sa v texte popisujúcom obsah časti - HLAVA IV dopĺňa nasledujúci text: 
Oddiel  III  

Pravidlá pre zriadenie, zmenu a zrušenie držiteľského účtu   

 

Zmena č. 2 
V Čl. 2 ods. (4) sa vypúšťa písm. a) 

 

Zmena č. 3 
V Čl. 2 ods. (4) sa pôvodné písmená b) až k) sa označujú ako a) až j) 

 

Zmena č. 4 
V Čl. 4 sa dopĺňa nový ods. (45) s nasledujúcim textom: 

(45) Držiteľský účet– je držiteľský účet podľa § 105a zákona 

 

Zmena č. 5 
V Čl. 4 sa dopĺňa nový ods. (46) s nasledujúcim textom: 

(46) Člen pre ktorého bol zriadený držiteľský účet – zahraničný centrálny depozitár alebo 
zahraničná právnická osoba s obdobným predmetom činnosti (ďalej len ZCD) 

 

Zmena č. 6 
V Čl. 4 sa dopĺňa nový ods. (47) s nasledujúcim textom: 

(47) Pošta – v prípade, že je v texte prevádzkového poriadku použitý pojem  pošta rozumie 
sa tým Slovenská pošta, a.s. alebo právnická alebo fyzická osoba zabezpečujúca doručovanie 
zásielok v zmysle osobitných právnych predpisov. 

 

Zmena č. 7 
V Čl. 5 ods. (1) sa z textu prvej vety vypúšťa slovo “zaknihovaných” a na koniec sa dopĺňa 
slovo “najmä” 

 

Zmena č. 8 
V Čl. 5 ods. (1) písm. a) sa dopĺňa za písmeno “j)” nové písmeno “k)” 
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Zmena č. 9 
V Čl. 5 ods. (1) písm. c) sa na konci textu číslovka “12” nahrádza číslovkou “10” 

 

Zmena č. 10 
V Čl. 5 ods. (1) písm. g) sa na konci textu číslovka “4” nahrádza číslovkou “3” 

 

Zmena č. 11 
V Čl. 7 sa dopĺňa nový ods. (2) s nasledujúcim textom: 

(2) Oprávnené osoby voči ZCD ohľadom držiteľského účtu: 

a) centrálny depozitár v zmysle zákona 

b) emitenti, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby v zmysle zákona 

c) iné oprávnené osoby, ak im to vyplýva z tohto prevádzkového poriadku alebo zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu16. 

 

Zmena č. 12 
V Čl. 12 ods. (5) posledná veta sa písmeno “k)” nahrádza písmenom “j)” 

 

Zmena č. 13 
V Čl. 13 ods. (4) posledná veta sa písmeno “k)” nahrádza písmenom “j)” 

 

Zmena č. 14 
V Čl. 13 ods. (11) sa pôvodný text na konci odseku “§ 110 zákona ods. (1) písm. a), c), d), e), 
j) a k).” nahrádza slovným spojením, “§ 110 ods. (1) zákona”. 

 

Zmena č. 15 

V Čl. 14 sa dopĺňa nový ods. (3) s nasledujúcim textom: 

(3) ZCD žiada o pridelenie ZIČ priamo centrálny depozitár. 

 

Zmena č. 16 
V Čl. 16 ods. (1) sa na konci textu nahrádzajú slová “s výnimkou, vyplývajúcou z § 110 ods. 
4 zákona.“ nasledujúcimi slovami „ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje 
inak.“ 
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Zmena č. 17 
V odkaze pod čiarou č. 21 sa slovné spojenie “ods. 1 písm. b)” nahrádza slovným spojením 
“ods. 4” 

 

Zmena č. 18 
V Čl. 20 ods. (2) písm. b) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

„V prípade zaslania požiadavky poštou musí žiadosť spĺňať požiadavky vzoru žiadosti 
uverejneného na web stránkach centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 19 
V Čl. 20 ods. (3) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

“alebo v zmysle ods. (6) písm. c) tohto článku. Centrálny depozitár je oprávnený poslať 
požadované informácie aj poštou, pokiaľ emitent o takéto zaslanie požiada centrálny 
depozitár vo svojej žiadosti. 

 

Zmena č. 20 
V Čl. 20 ods. (4) sa písmeno “k)” nahrádza písmenom “j)” 

 

Zmena č. 21 
V Čl. 20 ods (5) sa na koniec textu dopĺňajú slová “prípadne k aktuálnemu dátumu podľa 
žiadosti podávateľa požiadavky na služby centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 22 
V Čl. 20 ods. (6) sa dopĺňa nové písmeno c) s nasledujúcim textom: 

„c. V písomnej forme na základe žiadosti emitenta.“ 

 

Zmena č. 23 
V Čl. 20 ods. (7) sa písmeno “k)” nahrádza písmenom “j)” 

 

Zmena č. 24 
V Čl. 20 ods. (7) sa za slová “nešifrovanom tvare” dopĺňajú nasledujúce slová “alebo 
v písomnej forme.“ 

 

Zmena č. 25 
V Čl. 20 ods. (7) sa na koniec odseku dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: 

„Centrálny depozitár je oprávnený poslať požadované informácie aj poštou, pokiaľ oprávnená 
osoba o takéto zaslanie požiada centrálny depozitár vo svojej žiadosti“. 
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Zmena č. 26 
V Čl. 21 ods. (4) sa na koniec odseku dopĺňa nasledujúci text: 

„alebo v zmysle ods. (12) písm. c) tohto článku. Centrálny depozitár je oprávnený poslať 
požadované informácie aj poštou, pokiaľ emitent o takéto zaslanie požiada centrálny 
depozitár vo svojej žiadosti.“ 

 

Zmena č. 27 
V Čl. 21 ods. (5) písm. b) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

„V prípade zaslanie požiadavky poštou musí žiadosť spĺňať požiadavky vzoru žiadosti 
uverejneného na web stránkach centrálneho depozitára.“ 

 

Zmena č. 28 
V Čl. 21 ods. (12) sa dopĺňa nové písmeno c) s nasledujúcim textom: 

„c. V písomnej forme na základe žiadosti emitenta.“ 

 

Zmena č. 29 
V Čl. 21 ods. (13) sa vypúšťa slovné spojenie “písm. a) až h)”. 

 

Zmena č. 30 
V Čl. 21 ods. (13) sa na koniec prvej vety dopĺňajú nasledujúce slová “alebo v písomnej 
forme“ 

 

Zmena č. 31 
V Čl. 21 ods. (13) sa na koniec textu pripája nová veta s nasledujúcim textom: 

“Oprávnená osoba uvedená v žiadosti je povinná prebrať tieto informácie osobne na 
pracovisku poskytujúcom tieto informácie. Centrálny depozitár je oprávnený poslať 
požadované informácie aj poštou, pokiaľ oprávnená osoba o takéto zaslanie požiada centrálny 
depozitár vo svojej žiadosti .“ 

 

Zdôvodnenie: 

 Doplnenie vyplýva z nutnosti definovať akým spôsobom budú požadované informácie 
odovzdané oprávnenej osobe. 

 

Zmena č. 32 
V Čl. 21 sa dopĺňajú nové ods. (14) a (15) s nasledujúcim textom: 
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(14) Ak sú údaje o akciách evidované na držiteľskom účte, centrálny depozitár nevedie  
zoznam akcionárov podľa tohto článku v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného 
zákonníka. 

(15) V prípade, ak emitent má uzatvorenú zmluvu podľa tohto článku a má v úmysle 
pripísať akcie na držiteľský účet je povinný zmluvu bez zbytočného odkladu zrušiť. 

 

Zmena č. 33 
Za Čl. 22 sa vkladá nový Čl. 22a s nasledujúcim textom: 

 

„Čl. 22a 

Prípísanie cenných papierov na držiteľský účet 
 

(1) Na vyznačenie údajov o jednotlivých cenných papierov na držiteľskom účte sa primerane 
vzťahuje ustanovenie Čl. 22 

(2) Príkaz emitenta na prípísanie cenných papierov na držiteľský účet musí obsahovať 
najmä: 

a.) ISIN, 

b.) identifikáciu centrálneho depozitára, u ktorého je držiteľský účet vedený, 

c.) identifikátor podľa Čl. 9 tohto prevádzkového poriadku s výnimkou registračného 
čísla typ „A“, 

d.) identifikačné číslo člena alebo registračné číslo typu „A“ člena pre ktorého bol 
držiteľský účet zriadený,  

e.) počet kusov cenných papierov, ktoré majú byť na účet pripísané. 

(3) O pripísaní cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár člena pre ktorého bol 
držiteľský účet zriadený, zmenovým výpisom z držiteľského účtu.  

(4) Centrálny depozitár je oprávnený nastaviť emisiu cenných papierov na základe zmluvy 
s emitentom do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, 
vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o pripísaní cenných papierov na držiteľský účet.“ 

 

Zmena č. 34 
Za Čl. 23 sa vkladá nový Čl. 23a s nasledujúcim textom: 

Čl. 23a 

Zmeny v registrácii emisie cenných papierov pripísaných na držiteľskom účte 
 

(1) Na zmeny v registrácii emisie cenných papierov pripísanej na držiteľskom účte sa 
primerane vzťahujú ustanovenia Čl. 23. 

(2) Centrálny depozitár vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných cenných 
papieroch na držiteľskom účte  
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Zmena č. 35 
Za Čl. 24 sa vkladá nový Čl. 24a s nasledujúcim textom: 

Čl. 24a 

Zánik cenného papiera a zrušenie emisie cenných papierov pripísanej na 
držiteľskom účte 

(1) Na zánik cenného papiera a zrušenie emisie cenných papierov pripísanej na držiteľskom 
účte sa použijú primerane ustanovenia Čl. 24 

(2) Centrálny depozitár vykoná výmaz  určitého počtu zaknihovaných cenných papierov na 
držiteľskom účte, ak sa neruší celá emisia, ale znižuje sa len počet cenných papierov 
danej emisie (napr. pri akciách zníženie základného imania) na príkaz emitenta. Príkaz na 
výmaz cenných papierov dáva emitent prostredníctvom: 

a) prílohy dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov v 
písomnej podobe  

b) technického nosiča údajov 

(1) podmienky podania príkazu prostredníctvom technického nosiča údajov sú 
upravené v zmluve o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, 
ktorú uzavrel emitent s centrálnym depozitárom súčasne so zmluvou 
o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Ak emitent nemá 
uzatvorenú zmluvu o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, 
uzavrie ju s centrálnym depozitárom súčasne s dodatkom k zmluve o registrácii 
emisie, 

(2) technický nosič údajov je povinný emitent doručiť na príslušné prevádzkové 
pracovisko centrálneho depozitára osobne. 

(3) Príkaz emitenta na registráciu zániku určitého počtu zaknihovaných cenných papierov 
v zmysle ods. (2) tohto článku obsahuje:  

a.) ISIN, 

b.) identifikáciu centrálneho depozitára, u ktorého je držiteľský účet vedený, 

c.) identifikátor podľa Čl. 9 tohto prevádzkového poriadku s výnimkou registračného 
čísla typ „A“, 

d.) identifikačné číslo člena alebo registračné číslo typu „A“ člena pre ktorého bol 
držiteľský účet zriadený, 

e.) počet kusov cenných papierov, ktoré majú byť na účet pripísané. 

(4) Zrušením registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov v registri emitenta dôjde 
súčasne k výmazu údajov o cenných papieroch danej emisie na držiteľskom účte. 

(5) O registrácii výmazu cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár člena pre ktorého 
bol držiteľský účet zriadený zmenovým výpisom o vykonanom účtovnom zápise na 
ťarchu účtu. 

(6) Ak následkom opakovaného výmazu určitého počtu zaknihovaných cenných papierov 
danej emisie dôjde k výmazu všetkých cenných papierov tejto emisie z držiteľského účtu, 
je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu 
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o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri 
emitenta. 

 

Zmena č. 36 
Za Čl. 49 sa vkladá nový Oddiel III s nasledujúcim textom: 

Oddiel  III 

Pravidlá pre zriadenie, zmenu a zrušenie držiteľského účtu  
 

Čl. 49a 

Držiteľský účet 
 

(1) Držiteľský účet je účet ZCD, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných 
papieroch, ktorých majiteľov eviduje ZCD v evidencii zriadenej podľa právneho 
poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol 
zriadený držiteľský účet. 

(2) Držiteľský účet obsahuje:  

a) číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,  

b) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo ZCD, pre ktorého bol 
držiteľský účet zriadený,  

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to: 

a) druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a 
ďalšie náležitosti cenného papiera,  

b) počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,  

c) údaje o registrácii PPN, ktoré sa vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, podľa 
§ 28 ods. 3 písm. e) a f) 

d) dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte. 

(3) Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti ZCD a v súlade s 
ustanoveniami prevádzkového poriadku. 

(4) Žiadosť ZCD na zriadenie držiteľského účtu obsahuje obchodné meno alebo názov,  
identifikačné číslo, údaj o tom, že ide o držiteľský účet  a sídlo ZCD. Žiadateľ je povinný 
doručiť žiadosť o zriadenie držiteľského účtu osobne alebo poštou do sídla centrálneho 
depozitára. 

(5) Na cenné papiere, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte nie je možné 
zaregistrovať záložné právo a ani zabezpečovací prevod. 

 

 Čl. 49b 

Zmena údajov zaregistrovaných na držiteľskom účte   
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(1) Údaje podľa § 105a ods. 2, písm. b), ktoré boli zaregistrované na držiteľskom účte, 
zmení centrálny depozitár na žiadosť ZCD, doručenú osobne alebo poštou do sídla 
centrálneho depozitára. K žiadosti musia byť doložené originály alebo úradne overené 
kópie dokladov, preukazujúcich zmenu. 

(2) ZCD je povinný požiadať o príslušnú zmenu aj na účte majiteľa a na klientskom účte 
a vo všetkých registroch centrálneho depozitára, kde je registrovaný súčasne so zmenou 
údajov na držiteľskom účte. 

(3) ZCD je povinný požiadať o vykonanie zmeny bezodkladne potom, čo príslušná zmena 
nadobudne účinnosť. 

 

Čl. 49c 

Poskytovanie informácií o cenných papieroch na držiteľskom účte  
 

(1) Informácie o držiteľskom účte a cenných papieroch, ktorých údaje sú na ňom evidované, 
poskytne centrálny depozitár alebo ZCD len pri plnení informačných povinností 
stanovených centrálnemu depozitárovi alebo členovi  zákonom, 

(2) Žiadosť o službu podľa ods. (1) musí primerane obsahovať údaje podľa Čl. 44 ods. (3) 
prevádzkového poriadku. 

 

Čl. 49d 

Výpis z držiteľského účtu 
 

(1) Centrálny depozitár odovzdá členovi výpis z jeho držiteľského účtu po tom, čo vykoná 
účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak (zmenový 
výpis) alebo na žiadosť ZCD (stavový výpis, spätný výpis z účtu) v elektronickej podobe. 

(2) Na žiadosť ZCD doručenú centrálnemu depozitáru vyhotoví centrálny depozitár výpis 
podľa ods. 1 aj v listinnej podobe, ktorý mu bez zbytočného odkladu zašle poštou.  

(3) Žiadosť o výpis z držiteľského účtu podľa § 105a zákona musí obsahovať: 

a) identifikáciu ZCD pre ktorého bol držiteľský účet zriadený pozostávajúcu z údajov 
podľa § 105a ods. 2 písm. a) a b),   

b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený (najskorší dátum musí byť zhodný 
alebo neskorší ako dátum zriadenia držiteľského účtu v evidencii centrálneho 
depozitára), 

c) v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania 
služby (aktuálny výpis). 

(4) V prípade, že žiadosť o výpis z držiteľského účtu bude v písomnej podobe, musí byť 
centrálnemu depozitáru doručená: 

a) osobne do sídla centrálneho depozitára, 

b) poštou  na adresu centrálneho depozitára. 
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Čl. 49e 

Zrušenie držiteľského účtu  

 
(1) Centrálny depozitár zruší držiteľský účet na písomnú žiadosť ZCD alebo inej oprávnenej 

osoby, doručenej osobne alebo poštou do sídla centrálneho depozitára, pokiaľ nie je na 
držiteľskom účte evidovaný žiadny údaj o cennom papieri. 

(2) Centrálny depozitár zruší držiteľský účet v termíne uvedenom v písomnej žiadosti. Termín 
uvedený v písomnej žiadosti musí byť vyšší minimálne o jeden pracovný deň, ako dátum 
doručenia písomnej žiadosti centrálnemu depozitárovi, inak centrálny depozitár zruší 
držiteľský účet v prvom pracovnom dni, nasledujúcom po doručení písomnej žiadosti. 

 

Zmena č. 37 
V Čl. 56 ods. (8) sa v texte odseku číslovka odseku (10) nahrádza číslovkou „(9)“ 

 

Zmena č. 38 
V Čl. 56 sa pôvodný text ods. (10) nahrádza nasledujúcim textom: 

(10) Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho 
registráciu nevykoná. 

 

Zmena č. 39 
 
V Čl. 61 sa dopĺňa nový ods. (4) s nasledujúcim textom: 

(3) Ustanovenia Čl. 61 sa nevzťahujú na ZCD vo vzťahu k držiteľskému účtu. 

 

Zmena č. 40  
V Čl. 70 sa v ods. (5) sa vypúšťa znenie písm. d). 

 

Zmena č. 41 
V Čl. 71 ods. (5)  sa vypúšťa znenie písm. b) 

 

Zmena č. 42 
V Čl. 71 ods. (5) sa pôvodné označenie písmien c) až m) mení na b) až l) 

 

Zmena č. 43 
V Čl. 71 ods. (6) sa vypúšťa znenie písm. b)  

 

Zmena č. 44 
V Čl. 71 ods. (5)  sa pôvodné označenie písmien c) až i) mení na b) až h) 
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Zmena č. 45 
V Čl. 71 ods. (10) písm. a) sa na konci odseku pôvodné slová  “príjem podávateľov” nahrádza 
slovami “poskytovanie služieb” 

 

Zmena č. 46 
V Čl. 71 ods. (10) písm. b) sa text za slovami “….potvrdí, že”  nahrádza nasledujúcim znením 
“má najmenej dve odborne spôsobilé osoby v zmysle Čl. 72 prostredníctvom ktorých bude 
vykonávať činnosti člena.” 

 

Zmena č. 47  
V Čl. 71 sa dopĺňa nový ods. (12) s nasledujúcim textom: 
„(13) K žiadosti o členstvo zahraničného centrálneho depozitára zo štátu EÚ musia byť 
priložené nasledovné doklady: 

a) osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, 
na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov, alebo zakladateľskú zmluvu, 
príp. zakladateľskú listinu,  

b) doklady, osvedčujúce vznik spoločnosti a konanie menom spoločnosti, 

pričom sa nepoužijú ustanovenia čl. 71 ods. (6), čl. 72 ods. (3) a čl. 73  ods. (3) tohto 
prevádzkového poriadku. Tento žiadateľ o členstvo je povinný na požiadanie centrálneho 
depozitára predložiť aj ďalšie doklady, týkajúce sa posudzovania hospodárskeho vývoja, 
technických, vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činností člena.“ 

 

Zmena č. 48 
V Čl. 72 ods. (1) druhá veta sa slovo “úradom” nahrádza slovom “NBS” 

 

Zmena č. 49 

V Čl. 72 ods. (1) sa z tretej vety vypúšťa nasledujúci text: “v tlači uverejňujúcej burzové 
správy a .” 

 

Zmena č. 50 

V čl. 74 sa vypúšťa znenie tohto článku a nahrádza sa novým znením: 

„ Člen je povinný po uzavretí zmluvy o udelení členstva uhradiť jednorazový poplatok podľa 
Cenníka služieb centrálneho depozitára.“   

 

Zmena č. 51 
V Čl. 77 ods. (1) sa vypúšťa písm. b) s nasledujúcim textom: 

„b) udeliť finančnu pokutu až do výšky 500 000,- Sk v zmysle zmluvy, uzatvorenej medzi 
členom a centrálnym depozitárom,“ 
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Zmena č. 52 
V Čl. 77 ods. (1) sa pôvodné písm. c) a d) menia na b) a c) 

 

Zmena č. 53 
V Čl. 77 sa dopĺňa nový ods. (14) s nasledujúcim textom: 

„(14) Sankcie podľa Čl. 77 sa vzťahujú na ZCD len v prípade, že má zriadený klientský účet 
podľa § 106 zákona.“ 

 

Zmena č. 54 
V Čl. 78 ods. (1) písm. a) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

„a v prípade, že pre ZCD nevedie centrálny depozitár držiteľský účet.“ 

 

Zmena č. 55 
V Čl. 78 ods. (1) písm. d) sa na koniec prvej vety dopĺňa nasledujúci text: 

„a v prípade, že pre ZCD nevedie centrálny depozitár držiteľský účet.“ 

 

Zmena č. 56 
V Čl. 78 ods. (4) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: 

„tým nie je dotknuté ustanovenie Čl. 77 ods. (14) tohto prevádzkového poriadku“. 

 

Zmena č. 57 
V Čl. 94 ods. (5) prvá veta sa slovné spojenie „...podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku...“ nahrádza 
slovným spojením „podľa ods. 1, 3 a 4 tohto článku ...“ 

 

Zmena č. 58 
Pôvodné znenie Čl. 109 sa nahrádza novým znením: 

 

„Čl. 109 
Výbor centrálneho depozitára 

 
(1) Predstavenstvo môže zriadiť výbory centrálneho depozitára, ak má za to, že ich činnosť 

bude potrebná pre lepšie fungovanie centrálneho depozitára. 

(2) Predstavenstvo pri zriadení výborov centrálneho depozitára určí rozsah ich činností a 
schváli ich štatút. Predstavenstvo môže na zriadené výbory delegovať časť svojich 
právomocí. 

(3) Výbory sú zložené z: 

a) odborných pracovníkov centrálneho depozitára, 
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b) zástupcov členov centrálneho depozitára, 

c) zástupcu Asociácie bánk, 

d) zástupcu Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, 

e) zástupcu Asociácie správcovských spoločností. 

(4) Predstavenstvo centrálneho depozitára určí v štatúte počet členov zriadeného výboru. „ 

 

Zmena č. 59 
V Čl. 112 sa dopĺňa nový ods. (5) s nasledujúcim textom: 

(5) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 31.07.2006 nadobúda účinnosť dňom 
právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení. 

 

Zmena č. 60 
V Čl. 2 ods. (1) sa za písm. i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie :  

„j) zriadenie a vedenie držiteľských účtov pre členov,“ 

 

Zmena č. 61 
V Čl. 2 ods. (1) sa pôvodné písmená j) až l) sa označujú ako k) až m). 
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