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Účet majiteľa č.: 900000000281 

 
 

 
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ A VEDENÍ ÚČTU MAJITEĽA 

ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV 
 

 

Obchodné meno: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 
Sídlo: ul. 29. augusta 1/A, 814 80  Bratislava 
IČO: 31 338 976 
DIČ: 2020312833 
IČ DPH:  SK2020312833 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2200 3416 
BIC CODE: TATRSKBX 
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B 
 
(ďalej len „Centrálny depozitár“) 
 

a 

 

Obchodné meno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo: Pribinova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81272 
IČO: 00151866 
Zastúpený:    Ing. Martin Fleischer, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky, na     

   základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-223 zo dňa    
  01. 06. 2018 

 
(ďalej len „majiteľ účtu“) 
 
uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“), Prevádzkového poriadku, § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) nižšie 
uvedeného dňa, mesiaca a roku tento dodatok: 
 
 

ČLÁNOK I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Majiteľ účtu a Centrálny depozitár uzatvorili dňa 05.09.2005 Zmluvu o zriadení a vedení účtu 
majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „Zmluva“). 
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ČLÁNOK II.  

PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa v plnom rozsahu rušia ustanovenia čl. I až XIII 
Zmluvy, vrátane prílohy č. 1 (Zoznam služieb), prílohy č. 2 (Zoznam osôb splnomocnených na 
nakladanie s cennými papiermi na účte majiteľa cenných papierov v centrálnom depozitári 
a preberanie výpisov z účtu majiteľa cenných papierov) a prílohy č. 3 (Zoznam zaškolených 
zamestnancov majiteľa účtu zodpovedných za podávanie pokynov na služby do centrálneho 
depozitára v užívateľskom rozhraní)a nahrádzajú sa novými nasledovnými ustanoveniami článkov 
I až III.:  

 

„ČLÁNOK I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je zriadenie a vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov 
(ďalej len „účet majiteľa“) v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom Centrálneho 
depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Obchodných podmienkach k Zmluve o zriadení a 
vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „Obchodné podmienky, ako 
aj poskytovanie ďalších služieb a úkonov pre majiteľa účtu centrálnym depozitárom na 
základe alebo v súvislosti so zmluvou. 

2. Majiteľ účtu je povinný v súlade so zákonom, ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy 
a obchodnými podmienkami povinný uhradiť riadne a včas poplatky za vedenie účtu majiteľa, 
ďalšie služby a úkony na základe alebo v súvislosti so zmluvou, a to v súlade s Cenníkom 
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení. 

 

ČLÁNOK II. 

PODMIENKY PRE ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTU MAJITEĽA 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán sa riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy, 
Prevádzkovým poriadkom a Obchodnými podmienkami. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky. Prevádzkový poriadok, 
Cenník a Obchodné podmienky sú verejne prístupné v sídle centrálneho depozitára a 
zverejnené na jeho webom sídle www.cdcp.sk. Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy zároveň 
potvrdzuje, že sa s obsahom Obchodných podmienok, Prevádzkového poriadku a Cenníka 
oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že centrálny depozitár je oprávnený jednostranne meniť 
Obchodné podmienky, a to spôsobom v nich uvedeným. Centrálny depozitár je oprávnený 
zmeniť Prevádzkový poriadok a Cenník spôsobom stanoveným v zákone a Prevádzkovom 
poriadku.  

 

ČLÁNOK III . 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Právne vzťahy medzi majiteľom účtu a centrálnym depozitárom sa spravujú zákonom, 
Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku na dobu neurčitú a nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a svojimi 
vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že text tejto zmluvy je pre nich zrozumiteľným 
vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle.“ 
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ČLÁNOK III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s charakterom originálu, pričom každá zmluvná 
strana obdrží 1 rovnopis. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 
podpisujú. 
 

  V Bratislave, dňa   V Bratislave, dňa  
Za majiteľa účtu:  Za Centrálny depozitár: 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Fleischer 
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

  
 
 
 
 

JUDr. Michal Ninis 
na základe poverenia zo dňa 13.05.2019 

 


