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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 9. septembra 2008,
ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia
na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa
§ 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 75 ods. 2 písm. h) zákona č. 510/2002 Z. z.
o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Žiadosť o udelenie povolenia pre vydávanie platobných prostriedkov
elektronických peňazí inými osobami ako osobami uvedenými v § 21 ods. 2 písm. a) až d)
zákona obsahuje
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak je osobou, ktorá žiada o udelenie
tohto povolenia (ďalej len „žiadateľ“), fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba
podnikateľ, žiadosť obsahuje aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo
žiadateľa,
b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, výšku základného imania a predmet podnikania
alebo činnosti žiadateľa, ak ním je právnická osoba,
c) vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej
žiadosti vrátane jej príloh,
d) úradne osvedčené podpisy žiadateľa alebo jeho štatutárneho orgánu.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú
a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného zoznamu, v ktorom je žiadateľ
uvedený, nie starší ako tri mesiace,
b) pri fyzickej osobe doklad o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti 1 )
alebo doklad o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej samostatnej
zárobkovej činnosti 2 ) za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo za
zdaňovacie obdobia od začiatku jej podnikania, ak začala podnikať pred menej ako tromi
rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky a účtovné závierky za bezprostredne
predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo účtovné obdobia od začiatku jej podnikania, ak
začala podnikať pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky,
c) pri právnickej osobe účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné
obdobia overené audítorom, ak ide o právnickú osobu, ktorej účtovné závierky podliehajú
overeniu; ak účtovné závierky právnickej osoby podliehajú overeniu audítorom, prílohou
žiadosti podľa odseku 1 sú aj úradne osvedčené správy audítora obsahujúce vyjadrenie
názoru audítora na tieto účtovné závierky vo forme a podľa požiadaviek určených
audítorskými štandardmi,
1

) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
) § 6 zákona č. 595/2003 Z. z.
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d) vnútorný predpis žiadateľa upravujúci organizačné, personálne a vecné zabezpečenie
dodržiavania podmienok podľa § 21d ods. 1 zákona,
e) popis softvérového riešenia a technického riešenia platobných prostriedkov elektronických
peňazí a ich vydávania.
§2
(1) Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich
originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. 3 )
(2) Ak sú doklady a údaje podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie týchto
podmienok sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takýchto dokladov a údajov
do slovenského jazyka.
(3) Doklady a údaje podľa § 1, ktoré žiadateľ predložil Národnej banke Slovenska
pred podaním žiadosti o udelenie povolenia pre vydávanie platobných prostriedkov
elektronických peňazí inými osobami ako osobami uvedenými v § 21 ods. 2 písm. a) až d)
zákona možno nahradiť
a) písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady a údaje sú naďalej v plnom
rozsahu aktuálne a
b) zoznamom už predložených dokladov a údajov a dátumu ich predloženia Národnej banke
Slovenska.
§3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér
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) Napríklad § 56 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
zákona č. 562/2004 Z. z.

