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Zmena v Prevádzkovom poriadku  
zo dňa 30. 1. 2009 

 

Zmena č. 1  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – Obsah sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) Pôvodné Články 5 a 6 sa nahrádzajú nasledujúcim znením:  

„Článok V 

Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri záložnom práve a zabezpečovacích prevodoch 
podľa § 45, § 53, § 53a a § 53c zákona“ 

b) Pôvodné Články 7 až 9 sa prečíslujú na 6 až 8. 

c) Dopĺňa sa nový Článok s nasledujúcim znením: 

“ČLÁNOK 9 

 Poskytovanie služieb emitentom po dni zavedenia eura” 

 

Zmena č. 2  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 1 bod 1.2 sa vypúšťa text písmen f) a g).  

 

Zmena č. 3  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 1 sa dopĺňa nový bod 1.3 s nasledujúcim textom: 

„1.3 CDCP na výstupoch služieb nezobrazuje nuly sprava a to ani v prípade, ak tieto nuly 
uviedol emitent vo svojom oznámení.“ 

 

Zmena č. 4  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2 sa dopĺňa nové písmeno d) 
s nasledujúcim textom: 

„d) dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty CP z SKK na euro,“ 

 

Zmena č. 5  

V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2 sa pôvodné označenie písmen d) až k) 
premenuje na e) až l). 
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Zmena č. 6  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa pôvodné znenie bodu 4.5 nahrádza 
nasledujúcim textom: 

„4.5 Emitent je povinný k oznámeniu podľa bodu 4.2. tohto Článku priložiť výpis 
z obchodného registra, resp. potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra 
vystaveného registrovým súdom (originál alebo úradne overenú fotokópiu).“ 

 

Zmena č. 7  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.6 sa na koniec textu dopĺňa nová veta 
s nasledujúcim textom: 

„CDCP zaregistruje oznámenie len ak spĺňa všetky podmienky uvedené v bode 4.2 tohto 
Článku, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.10 tohto Článku.“ 

 

Zmena č. 8  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 4.8 

 

Zmena č. 9  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa pôvodné označenie bodu 4.9 premenuje na 
4.8. 

 

Zmena č. 10  

V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa dopĺňajú nové body 4.9 a 4.10 
s nasledujúcim textom: 

„4.9 Ak výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného 
registra neobsahuje dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných 
papierov z SKK na euro, je emitent, ktorý  doručil oznámenie podľa bodu 4.2 bez uvedenia 
dátumu nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných papierov z SKK na 
euro, povinný svoje oznámenie bez zbytočného odkladu doplniť. 

4.10 Ak výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného 
registra obsahuje dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných 
papierov z SKK na euro, nemusí byť tento uvedený v oznámení podľa bodu 4.2 tohto 
Článku.“ 
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Zmena č. 11  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – pôvodné Články 5 a 6 sa nahrádzajú novým Článkom 5 
s nasledujúcim textom: 

„Článok 5 

Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri záložnom práve a zabezpečovacích prevodoch 
podľa § 45, § 53, § 53a a § 53c zákona 

5.1 CDCP vykoná bezodkladne najneskôr do 3 mesiacov po zavedení eura prepočet výšky 
pohľadávky v registri záložných práv, v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov a na 
účtoch majiteľov s matematickým zaokrúhlením na 6 desatinných miest. 

5.2 Ustanovenia tohto Článku neplatia pre údaje v registri záložných práv a osobitnej 
evidencii zabezpečovacích prevodov, ktoré boli predmetom odovzdania podľa § 40c zákona 
o kolektívnom investovaní.“ 

 

Zmena č. 12  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – pôvodné Články 7 až 9 sa prečíslujú na Článok 6 až 8. 

 

Zmena č. 13  
V časti V.A.– Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii 
CDCP Prevádzkového poriadku – sa dopĺňa nový Článok 9 s nasledujúcim textom:  

„Článok 9 

Poskytovanie služieb emitentom po dni zavedenia eura 

 

9.1 CDCP postupuje pri poskytovaní služieb emitentom v súlade so ustanovením § 9 ods. 
7 a § 15 ods. 7 zákona o zavedení eura. 

9.2 CDCP na základe požiadavky na službu emitenta listinných akcií na meno registruje: 

a) zmeny majiteľa listinnej akcie na meno,  

b) zmeny v osobných údajoch majiteľa listinnej akcie na meno, 

aj v prípade, že emitent listinných akcií na meno v čase podania požiadavky na službu 
podľa písm. a) alebo b) tohto bodu neoznámil CDCP premenu menovitej hodnoty 
listinných akcií na meno z meny SKK na euro..“ 

 

Zmena č. 14  

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa 
dopĺňa nový bod 4.12 s nasledujúcim textom: 

“ 4.12 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.1.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci 
po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.“  
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