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OZNÁMENIE 
Národnej banky Slovenska  

 
 

Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. 
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) 
 
vyhlášku Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 o náležitostiach žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“). 
 

Vyhláškou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu  
podľa § 26 ods. 1 zákona na: 
- nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej 

spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške 
5%, 10%, 20%, 33%, 50% a 66% v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo 
alebo konaním v zhode, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala 
dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, 

- zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné 
imanie podľa § 22 ods. 8 zákona, 

- voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov 
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, 
vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 

- vrátenie povolenia, 
- zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou 

doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových 
dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového 
sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, 

- prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv                    
a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom                     
a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, 

- zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 
- zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu, 
- zmenu dávkového plánu, 
- zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 
- zmenu depozitára, 
- vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu, 
- zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov a 
- zrušenie doplnkového dôchodkového fondu. 
 

Vyhláškou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 600/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012. 

 
Vyhláška je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 179/2012 Z. z. 




