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11/2020 

ROZHODNUTIE 

Národnej banky Slovenska 

 z 26. mája 2020 

 

o odpustení ročných príspevkov dohliadaných 

subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020 

 

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona                                                   

č. 519/2005 Z. z. a podľa § 40 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom                

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                                

o dohľade“) rozhodla takto: 

 

§ 1 

 

(1) Ročné príspevky je podľa § 40 ods. 1 zákona o dohľade povinný Národnej banke 

Slovenska uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorý nadobudol povolenie alebo iné 

oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu podľa osobitného predpisu1) 

 
1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších 

predpisov, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke 

Slovenska v znení neskorších predpisov, § 6, 7, 11 až 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 

a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. 

o  reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č.  381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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, zákon č. 429/2002 

Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri 

finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 

§  18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov 

z  trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 

a  finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§ 63 až 87 a  89 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o 

iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 

zo  16.  septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie 
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(ďalej len „prispievateľ“). Ročné príspevky je povinný ako prispievateľ uhrádzať aj dohliadaný 

subjekt, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a ktorý je na území Slovenskej 

republiky oprávnený prostredníctvom pobočky alebo aj bez zriadenia pobočky vytvárať alebo 

spravovať fondy podľa osobitných predpisov.2) 

(2) Podľa § 40 ods. 2 zákona o dohľade Národná banka Slovenska môže pre všetkých 

prispievateľov za rovnakých podmienok určiť, že ročný príspevok sa primerane zníži alebo sa 

nebude platiť; to rovnako platí o odpustení nezaplateného dlhu alebo nezaplatenej časti dlhu                       

z ročného príspevku. 

(3) Ak prispievateľ uhradil splátky ročného príspevku za kalendárny rok 2020 určeného 

podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 o určení ročných 

príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020 

splatné v prvom polroku kalendárneho roka 2020 najneskôr posledný kalendárny deň 

príslušného mesiaca, v ktorom je povinný podľa § 40 ods. 8 alebo 9 zákona o dohľade tieto 

splátky uhradiť, prispievateľ nie je povinný uhradiť splátky ročného príspevku na kalendárny 

rok 2020 splatné v druhom polroku kalendárneho roka 2020; prípadná zaplatená splátka 

ročného príspevku splatná v druhom polroku kalendárneho roka 2020 bude prispievateľovi 

vrátená na bankový účet prispievateľa, z ktorého bol uhradený. 

(4) Ak prispievateľ uhradil ročný príspevok za kalendárny rok 2020 určený podľa 

rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 o určení ročných 

príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020 

splatný v prvom polroku kalendárneho roka 2020 jednou splátkou v plnej sume do výšky 

nepresahujúcej 300 eur najneskôr posledný kalendárny deň príslušného mesiaca, v ktorom je 

prispievateľ povinný podľa § 40 ods. 8 alebo 9 zákona o dohľade uhradiť ročný príspevok, bude 

prispievateľovi vrátená suma rovnajúca sa  50% uhradeného ročného príspevku na bankový 

účet prispievateľa, z ktorého bol uhradený. 

(5)  Ak prispievateľ uhradil splátky ročného príspevku alebo ročný príspevok za kalendárny 

rok 2020 určeného podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 

o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu 

 
(ES) č.  2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych 

protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych 

požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ)  č. 648/2012 

(Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 

zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie 

inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 

(Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č.  596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES 

a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu 

a  Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre 

štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) 

(Ú.v. EÚ L 352, 9.12.2014) v platnom znení a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č.  600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

č.  648/2012 (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení. 
2)  Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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na rok 2020 splatné v prvom polroku kalendárneho roka 2020 najneskôr posledný kalendárny 

deň príslušného mesiaca, v ktorom je povinný podľa § 40 ods. 8 alebo 9 zákona o dohľade tieto 

splátky uhradiť a počas druhého polroka kalendárneho roka 2020 mu bolo odobraté alebo inak 

zaniklo jeho povolenie alebo iné oprávnenie alebo sa zmenilo jeho povolenie alebo iné 

oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu podľa osobitného predpisu,1) 

prispievateľ nie je povinný uhradiť splátky ročného príspevku na kalendárny rok 2020 splatné 

v druhom polroku kalendárneho roka 2020; prípadná zaplatená splátka ročného príspevku 

splatná v druhom polroku kalendárneho roka 2020 alebo suma rovnajúca sa  50% uhradeného 

ročného príspevku podľa odseku 4 bude prispievateľovi vrátená na bankový účet prispievateľa, 

z ktorého bol uhradený. 

(6) Prispievateľ, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas druhého 

polroka kalendárneho roka 2020, nie je povinný uhradiť splátky ročného príspevku                                           

na kalendárny rok 2020 splatné v druhom polroku kalendárneho roka 2020 podľa § 40 ods. 8 

alebo 9 zákona o dohľade. 

(7) Národná banka Slovenska každému prispievateľovi podľa odsekov 3 až 6 preukázateľne 

zašle oznámenie o odpustení časti z jemu určeného ročného príspevku na kalendárny rok 2020, 

ktoré bude obsahovať odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska www.nbs.sk, na 

ktorom bude toto rozhodnutie zverejnené. 

(8) Národná banka Slovenska odpustenú časť uhradeného ročného príspevku alebo splátku 

uhradeného ročného príspevku podľa odsekov 3 až 6 prispievateľovi nevráti, ak suma, ktorá sa 

má vrátiť, neprevyšuje 5 eur. 

 

§ 2 

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť prispievateľa uhrádzať osobitné príspevky 

podľa § 40a ods. 1 zákona o dohľade Národnej banke Slovenska za každé právoplatné 

rozhodnutie Národnej banky Slovenska vydané v konaní vedenom proti prispievateľovi za 

nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorým sa rozhodlo, že prispievateľ 

porušil právo finančného spotrebiteľa alebo že porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných 

spotrebiteľov, a ktoré nadobudlo právoplatnosť v kalendárnom roku 2019. Za rozhodnutie 

podľa prvej vety sa nepovažuje rozhodnutie o predbežnom opatrení, rozhodnutie vydané 

v rozkaznom konaní ani pokuta uložená v blokovom konaní. 

 

§ 3 

 

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku 

Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. júla 2020. 

 

 

 

Peter Kažimír v. r. 

guvernér 

 

 

Vydávajúci útvar:  odbor finančného riadenia 

Vypracoval:  Ing. Marek Gansej e-mail: prispevky@nbs.sk
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