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Zmena č. 1 
Dopĺňa sa nový odkaz pod čiarou č. 23a s nasledujúcim textom: 
23a – Zákon č. 213/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom 
investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 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) 
 
Zmena č. 2 
V Čl. 36 sa dopĺňa nový ods. (15) s nasledujúcim textom: 
(15) Ustanovenia Čl. 36 sa nevzťahujú na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva, 
ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 40c zákona23a . 
 
Zmena č. 3 
Za Čl. 40 sa dopĺňa nový Čl. 40a s nasledujúcim textom: 
 

 
„Čl. 40a 

Odovzdanie evidencie záložných práv  z registra záložných práv 
 

(1) Centrálny depozitár, v zmysle §40c23a zákona a následne uzatvorenej zmluvy medzi 
centrálnym depozitárom a depozitárom podielového fondu23a, odovzdá depozitárovi 
podielového fondu evidenciu registra záložných práv v časti týkajucej sa menených 
listinných podielových listov23a  

(2) Deň odovzdania údajov z registra záložných práv bude  určený, v súlade s § 40c zákona, 
v zmluve uvedenej v ods. (1) tohto článku. 

(3) Odovzdávaná evidencia z registra záložných práv obsahuje podľa uzatvorenej zmluvy 
uvedenej v ods. (1) tohto článku výber aktuálnych údajov k dátumu odovzdania 
evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o záložných právach, ktoré 
k dátumu odovzdania evidencie neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu vrátane všetkých 
údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie vzniku predmetného záložného 
práva. 

(4) Centrálny depozitár okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa 
ods. (3) tohto článku vo vzťahu k týmto záložným právam postupuje v súlade so znením 
§ 40c zákona23a   

(5) Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu podľa ods. (1) minimálne 5 pracovných dni 
pred dňom odovzdania údajov. 

(6) Centrálny depozitár vykonáva služby, týkajúce sa odovzdávanej evidencie, podľa zákona 
a prevádzkového poriadku až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je 
evidencia podľa ods. (3) tohto článku. 

(7) Dátum odovzdania údajov z registra záložných práv, ku ktorému centrálny depozitár, 
podľa zmluvy uvedenej v ods. (2) tohto článku odovzdal požadovanú evidenciu podľa 
ods. (3) tohto článku je nemenný. 

(8) Centrálny depozitár je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu 
kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu 
požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods.(3) 
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tohto článku. Centrálny depozitár archivuje kópiu jeden kalendárny rok. Centrálny 
depozitár je povinný po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete kópiu skartovať.  

(9) Poskytnutie kópie uvedenej v ods. (8) tohto článku sa považuje za službu centrálneho 
depozitára podľa prevádzkového poriadku. 

(10) V prípade, že k  záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná podľa ods. (1) tohto 
článku zákonným spôsobom, bude doplnený predmet zálohu inými cennými papiermi, 
ako boli menené podielové listy23a centrálny depozitár postupuje pri registrácii zmeny 
alebo zániku záložného práva týkajúceho sa týchto cenných papierov podľa zákona 
a ustanovení prevádzkového poriadku 

(11) V prípade, že záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania podľa ods. (1) 
tohto článku, obsahuje aj iné cenné papiere, ako menené podielové listy, tak centrálny 
depozitár: 

a) odovzdá podľa ods. (1) tohto článku iba údaje o menených podielových listoch 
a postupuje podľa § 40c zákona23a, 

b) vo vzťahu k záložnému právu týkajúcemu sa iných cenných papierov ako menených 
podielových listov23a postupuje centrálny depozitár pri registrácii zmeny alebo zániku 
záložného práva týkajúceho sa týchto cenných papierov podľa zákona 
a prevádzkového poriadku.“ 

 
Zmena č. 4 
V Čl. 63 sa dopĺňa nový ods. (8) s nasledujúcim textom: 

(8) Ustanovenia Čl. 63 sa nevzťahujú na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu, 
ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 40c zákona23a . 

 
Zmena č. 5 
Za Čl. 65 sa vkladá nový Čl. 65a s nasledujúcim textom: 
 

„Čl. 65a 
Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov 

podľa § 53 zákona 
 

(1) Centrálny depozitár, na základe § 40c zákona a následne uzatvorenej zmluvy medzi 
centrálnym depozitárom a depozitárom podielového fondu23a, odovzdá depozitárovi 
podielového fondu v súlade so znením § 40c zákona23a evidenciu zabezpečovacích 
prevodov z osobitnej evidencie centrálneho depozitára v časti týkajucej sa menených 
listinných podielových listov23a  

(2) Deň odovzdania údajov z osobitnej evidencie centrálneho depozitára bude určený, 
v súlade s § 40c zákona, v zmluve uvedenej v ods. (1) tohto článku. 

(3) Odovzdávaná evidencia z osobitnej evidencie centrálneho depozitára obsahuje podľa 
uzatvorenej zmluvy uvedenej v ods. (1) tohto článku výber aktuálnych údajov k dátumu 
odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpečovacích 
prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania evidencie neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu 
vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného 
zabezpečovacieho prevodu. 
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(4) Centrálny depozitár okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa 
ods. (3) tohto článku z osobitnej evidencie centrálneho depozitára vo vzťahu k týmto 
zabezpečovacím prevodom postupuje v súlade so znením § 40c zákona23a   

(5) Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu podľa ods. (1) minimálne 5 pracovných dni 
pred dňom odovzdania údajov. 

(6)  Centrálny depozitár vykonáva služby, týkajúce sa odovzdávanej evidencie, podľa 
zákona a prevádzkového poriadku až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je 
evidencia podľa ods. (3) tohto článku. 

(7) Dátum odovzdania údajov z osobitnej evidencia zabezpečovacích prevodov, ku ktorému 
centrálny depozitár, podľa zmluvy uvedenej v ods. (2) tohto článku odovzdal 
požadovanú evidenciu podľa ods. (3) tohto článku je nemenný. 

(8) Centrálny depozitár je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu 
kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu 
požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods.(3) 
tohto článku. Centrálny depozitár archivuje kópiu jeden kalendárny rok. Centrálny 
depozitár je povinný po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete kópiu skartovať.  

(9) Poskytnutie kópie uvedenej v ods. (8) tohto článku sa považuje za službu centrálneho 
depozitára podľa prevádzkového poriadku. 

(10) V prípade, že k zabezpečovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná podľa 
ods. (1) tohto článku zákonným spôsobom, bude doplnený predmet zálohu inými 
cennými papiermi, ako boli menené podielové listy23a centrálny depozitár postupuje pri 
registrácii zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto cenných 
papierov podľa zákona a ustanovení prevádzkového poriadku 

(11) V prípade, že zabezpečovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania podľa 
ods. (1) tohto článku, obsahuje aj iné cenné papiere, ako menené podielové listy, tak 
centrálny depozitár: 

a) odovzdá podľa ods. (1) tohto článku iba údaje o menených podielových listoch 
a postupuje podľa § 40c zákona23a 

b) vo vzťahu k zabezpečovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných cenných papierov, ako 
menených podielových listov23a postupuje centrálny depozitár pri registrácii zmeny 
alebo zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto cenných papierov podľa 
zákona a prevádzkového poriadku.“ 

 
Zmena č. 6 
V Čl. 112 sa dopĺňa nový ods. (6) s nasledujúcim textom: 
(6) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2006 nadobúda účinnosť dňom 
právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení. 
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