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Zmena Prevádzkového poriadku
zo dňa 4.6.2013
Zmena č. 1
V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 14 odsek 14.7 sa na konci
dopĺňa:
„Povinnosť úradného overenia podpisov, uvedená v tomto odseku, sa taktiež nevzťahuje na plnú
moc, ktorú udeľuje splnomocniteľ - fyzická osoba splnomocnencovi – členovi/CDCP na
pracovisku tohto člena/CDCP, ak totožnosť splnomocniteľa overí pracovník člena/CDCP na
základe platného dokladu totožnosti alebo platného pasu, pričom túto skutočnosť uvedie k
podpisu splnomocniteľa. Overenie musí byť čitateľné a musí obsahovať meno, priezvisko a
podpis pracovníka člena/CDCP, ktorý vykonal overenie splnomocniteľa a druh a číslo platného
dokladu totožnosti alebo platného pasu.
Ak plnomocenstvo udelené splnomocniteľom - fyzickou osobou na splnomocnenca člena/CDCP nemá úradne overený podpis splnomocniteľa, má sa za to, že overenie totožnosti
vykonal pracovník člena/CDCP, a to aj v prípade ak v plnej moci nie je uvedené overenie
pracovníkom člena/CDCP. Chýbajúce overenie podpisu splnomocniteľa (úradne/pracovíkom
člena/CDCP) alebo overenie na základe iného ako platného dokladu totožnosti alebo platného
pasu sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP nezodpovedá za škody
spôsobené uplatnením výnimky na úradné overenie podpisu splnomocniteľa členom.“
Zmena č. 2
V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 4 odsek 4.8 sa vypúšta
predposledná veta a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:
„Ak má žiadateľ o členstvo záujem podávať požiadavky na služby CDCP prostredníctvom APV,
je povinný následne určiť minimálne dve fyzické osoby s platným osvedčením CDCP o odbornej
spôsobilosti v zmysle Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Žiadateľ o členstvo je
povinný CDCP predložiť aj ďalšie doklady, týkajúce sa posudzovania hospodárskeho vývoja,
technických, vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činností člena.“
Zmena č. 3
V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa dopĺňa
nový bod 4.20 s nasledujúcim textom:
“4.20. Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 4.6.2013 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po
dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.”
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