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33 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska  
z 15. decembra 2015, 

 
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012  

o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  
v znení neskorších predpisov 

 

 

 Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch 

za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia 

č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.) a opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.) sa 

mení takto: 

 

1. V prílohe časť 3 znie:  

„ 

  
Druhy úkonov 

Výška 

poplatku 

v eurách 

 

Špecifický 

symbol 

Časť 3 – Poisťovníctvo 

 Položka 1 – Udeľovanie povolenia na 
a) vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou alebo 

zahraničnou poisťovňou prostredníctvom jej pobočky
109) 

3 400 3101 

   b) vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovňou alebo zahraničnou 
zaisťovňou prostredníctvom jej pobočky

110)
   

3 400 3102 

c) vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou pre poistný druh, 
pre ktorý jej bolo udelené povolenie na vykonávanie 
poisťovacej činnosti

111) 

3 400 3103 

d) vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou na ktorú sa 
vzťahuje osobitný režim

112) 
3 400 3109 

e) vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou na ktorú sa 
vzťahuje osobitný režim

113)
 

3 400 3110 

f) vykonávanie činnosti účelovo vytvoreného subjektu
114)

 3 400 3111 

Položka 2 – Zmena povolenia na 
a) vykonávanie poisťovacej činnosti  poisťovňou alebo 

zahraničnou poisťovňou prostredníctvom jej pobočky
115) 

350 3201 

b) vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovňou, zahraničnou 
zaisťovňou prostredníctvom jej pobočky

115)
 alebo poisťovňou, 

ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej 
činnosti podľa položky 1 písm. c) 

350 3202 

c) vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou na ktorú sa 
vzťahuje osobitný režim

116)
 

350 3203 
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d) vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou na ktorú sa 
vzťahuje osobitný režim

116)
 

350 3204 

Položka 3 – Udeľovanie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu na 
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo 

zaisťovni alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti 
na poisťovni alebo zaisťovni, ktorým by podiel na základnom 
imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích  právach  
v poisťovni  alebo  zaisťovni  dosiahol  alebo prekročil 20%, 
30% alebo 50% alebo na to, aby sa táto poisťovňa alebo 
zaisťovňa  stala  dcérskou  spoločnosťou  v jednej  alebo 
v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode

117) 

600 3301 

b) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie poisťovne alebo 

zaisťovne
118) 

 
700 3304 

c) predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej 

poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich 

časti
119) 

 

700 3306 

d) vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo 
zaisťovacej činnosti

120) 
350 3305 

e) vykonávanie finančného sprostredkovania pre finančné 

inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi
121) 

350 3308 

f) neuverejnenie niektorých informácií podľa § 34 zákona 

č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), ktoré 

obsahuje správa o solventnosti a finančnom stave podľa § 33 

zákona o poisťovníctve
122)

  

350 3313 

g) použitie párovacej korekcie podľa § 40 zákona 

o poisťovníctve
123)

 

350 3314 

h) použitie prechodnej korekcie podľa § 203 zákona 

o poisťovníctve
123)

 

350 3315 

i) určenie hodnoty položky dodatkových vlastných zdrojov podľa 

§ 45 zákona o poisťovníctve
124)

 

350 3316 

j) použitie vlastnej metódy na ohodnotenie položky dodatkových 

vlastných zdrojov podľa § 45 zákona o poisťovníctve 

na obdobie určené v predchádzajúcom súhlase
125)

 

350 3317 

k) zaradenie položky vlastných zdrojov do triedy podľa § 46 

zákona o poisťovníctve, ak položka vlastných zdrojov nie je 

zahrnutá v zozname podľa osobitného predpisu
126)

 

350 3318 

l) nahradenie niektorých parametrov modulov poistno-

technického rizika životného poistenia, neživotného poistenia 

a zdravotného poistenia štandardného vzorca pre výpočet 

kapitálovej požiadavky na solventnosť parametrami 

charakteristickými pre príslušnú poisťovňu a zaisťovňu podľa 

§  49 zákona o poisťovníctve127) 

350 3319 

m) prevod položiek použiteľných základných vlastných zdrojov 

podľa § 73 ods. 9 alebo § 186 ods. 8 zákona o poisťovníctve
128)

 

350 3320 

n) schválenie úplného alebo čiastočného vnútorného modelu 
podľa § 54 zákona o poisťovníctve

128a)
 

350 3321 

o) zmenu písomnej stratégie pre uskutočnenie zmien vnútorného 

modelu podľa § 55 zákona o poisťovníctve
128b)

 

350 3322 
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p) určenie celej kapitálovej požiadavky na solventnosť alebo jej 

časti v súlade so štandardným vzorcom, ak bol poisťovni alebo 

zaisťovni schválený vnútorný model podľa § 54 a 55 zákona 

o poisťovníctve
128c)

 

350 3323 

q) zahrnutie položiek podľa § 179 ods. 10 zákona o poisťovníctve 

do použiteľných základných vlastných zdrojov poisťovne
128d)

 

350 3324 

r) predčasné splatenie úveru podľa § 179 ods. 7 zákona 

o poisťovníctve
128e)

 

350 3309 

s) zmenu úveru podľa § 179 ods. 7 zákona o poisťovníctve
128f)

 350 3310 

t) splatenie cenných papierov podľa § 179 ods. 9 zákona 

o poisťovníctve, ktoré nemajú stanovenú splatnosť
128g)

 

350 3311 

u) tvorbu ďalšej technickej rezervy podľa § 171 ods. 3 

zákona o poisťovníctve
128h) 

 

350 3312 

v) prechodné zníženie technických rezerv podľa § 204 zákona 

o poisťovníctve
128i)

 

350 3325 

x) splnomocnenie zástupcu núteného správcu vykonávaním 

úkonov vo svojom mene na základe písomného 

plnomocenstva
128j) 

 

100 3326 

y) pribratie odborných poradcov núteného správcu
128k)

 100 3327 

z) čiastočné alebo úplné pozastavenie nakladania s prostriedkami 

poisťovne núteným správcom
128l)

 

100 3328 

aa) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu núteným správcom
128m)

 350 3329 

ab) vykonanie posúdenia podľa § 26 zákona o poisťovníctve 

na úrovni skupiny a súčasne na úrovni dcérskej spoločnosti 

v skupine konečnou materskou spoločnosťou na úrovni 

Európskej únie a na vyhotovenie dokumentu obsahujúceho 

všetky tieto posúdenia konečnej materskej spoločnosti 

na úrovni Európskej únie
128n)

 

350 3330 

ac) predloženie spoločnej správy o solventnosti a finančnom stave 

konečnou materskou spoločnosťou na úrovni Európskej 

únie
128o)

 

350 3331 

Položka 4 – Schvaľovanie   
a) návrhu postupu prevodu  poistného  kmeňa  alebo  jeho  časti  

poisťovne  alebo  pobočky zahraničnej poisťovne
128p) 

700 3401 

b) štatútu Slovenskej kancelárie poisťovateľov
128q) 

350 3402 
Položka 5 – Iné úkony a konania, a to 
a) rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti

  
podanej27) 

1. fyzickou osobou 

2. právnickou osobou 

 
20 
200 

 
3501 

3502 

b) preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti28) 200 3503 
Položka 6 – Vydanie duplikátu 
povolenia, licencie, schválenia, súhlasu, predchádzajúceho súhlasu 

alebo iného rozhodnutia Národnej banky Slovenska32) 
 

20 
 

3600 

Položka 7 – Vyhotovenie kópie zápisnice alebo inej listiny zo spisu 
a) za vyhotovenie desiatich strán v o  formáte A4 

a  za každých ďalších aj začatých desať strán33) 
 
0,20 

 
3701 

b) za vyhotovenie desiatich strán v o  formáte A3 
a  za každých ďalších aj začatých desať strán33) 

 
0,40 

 
3702 

“. 
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Poznámky pod čiarou k odkazom 109 až 128q znejú: 
 
„

109)
  § 7 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
110 )

   § 9 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z.  
111)

  § 6 ods. 12 a § 8 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. 
112)

  § 168 ods. 2  zákona č. 39/2015 Z. z. 
113)

  § 168 ods. 8 zákona č. 39/2015 Z. z. 
114)

  § 66 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. 
115)

   § 13 zákona č. 39/2015 Z. z.   
116)

   § 170 zákona č. 39/2015 Z. z. 
117)

   § 77 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z.  
118)

   § 77 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. 
119)

  § 77 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2015 Z. z. 
120)

   § 77 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2015 Z. z. 
121)

   § 77 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2015 Z. z.  
122)

  § 77 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2015 Z. z. 
123)

  § 77 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2015 Z. z. 
124)

  § 77 ods. 1 písm. h) zákona č. 39/2015 Z. z. 
125)

  § 77 ods. 1 písm. i) zákona č. 39/2015 Z. z. 
126)

  § 77 ods. 1 písm. j) zákona č. 39/2015 Z. z. 
127)

  § 77 ods. 1 písm. k) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128) 

 § 77 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128a)

  § 77 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128b)

  § 77 ods. 1 písm. n) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128c)

  § 77 ods. 1 písm. o) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128d) 

 § 77 ods. 1 písm. p) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128e)

  § 77 ods. 1 písm. q) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128f)

  § 77 ods. 1 písm. r) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128g)

  § 77 ods. 1 písm. s) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128h)

  § 77 ods. 1 písm. t) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128i)

  § 77 ods. 1 písm. u) zákona č. 39/2015 Z. z. 
128j)

  § 148 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128k)

  § 148 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128l)

  § 149 ods. 5 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128m)

 § 149 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128n)

  § 108 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128o)

  § 116 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128p)

  § 141 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. 
128q)

  § 21 ods. 3 písm. f) zákona 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 zákona č. 747/2004 Z. z.“. 
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2. V prílohe časti 6 položka 3 znie:  
 
„ 

  Položka 3 – Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na 

a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti u veriteľa, ktorý je akciovou 
spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo na také 
ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti, ktorým by podiel na základnom imaní 
veriteľa, ktorý je akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením 
obmedzeným, na hlasovacích právach u veriteľa, ktorý je akciovou 
spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným, dosiahol 
alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento veriteľ stal 
dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo 
v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode

168a) 

600 6301 

b) voľbu alebo vymenovanie osôb veriteľa, ktorý je právnickou osobou, 
alebo osôb iného veriteľa, navrhovaných za členov štatutárneho orgánu 
a členov dozornej rady, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky 
a vedúceho útvaru vnútornej kontroly

168b) 

40 6302 

c) vrátenie povolenia
168c) 

 

 70 6303 

d) zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou s povolením na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania alebo iného 

veriteľa, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia
168d) 

1700 6304 

e) zrušenie veriteľa, ktorý je právnickou osobou s povolením na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu, z iného dôvodu 

ako pre odobratie povolenia
168e)

 

850 6305 

“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 168c až 168e znejú: 

 
„

168c)
  § 20d ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona č. 35/2015 Z. z. 

168d)
  § 20 ods. 1 písm. a), § 20d ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení 

zákona č. 35/2015 Z. z. 
168e)

  § 20 ods. 1 písm. b) a § 20d ods. 1 písm. c) zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona 

č. 35/2015 Z. z.“. 

 

Čl. II 

 

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch 

guvernér 

v z. Ján Tóth v. r. 

viceguvernér 

 

 

 

 




