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Údaje z registra registrových úradov
Neziskové organizácie
Údaje z registra neziskových organizácií registrových úradov zverejnené pod¾a § 11 ods. 6 zák. è. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zák. è. 35/2002 Z.z.:

Krajský úrad v Nitre
J000533
Názov: POLUSAN, n.o.
Registraèné èíslo: VVS/NO-49/2005
Sídlo: Penzión Emília  Po¾ný Kesov, 951 14 Po¾ný Kesov
Zakladate¾: Ján Richter, 927 16 Poluvsie 178
Deò vzniku: 16. 12. 2005
IÈO: 37 971 310
Druh veobecne prospených sluieb:
Nezisková organizácia POLUSAN, n.o., sa zakladá s cie¾om poskytova veobecne prospené sluby.
Nezisková organizácia pri poskytovaní verejnoprospených sluieb sa bude zameriava najmä na:
 sluby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 vedecko-technické a informaèné sluby,
 poradenské, výchovné, vzdelávacie sluby v oblasti sociálne-

ho poradenstva a prevencie, ako aj pomoci pri opätovnom zaèleòovaní sa do spoloènosti handikepovaných detí, mládee
a dospelých,
 opatrovate¾ské a zdravotné sluby v oblasti prevádzkovania
sluieb v domovoch dôchodcov, v domove sociálnych sluieb,
 Krízové stredisko s diagnostickým oddelením poskytované
ambulantným spôsobom,
 rehabilitaèné sluby poskytované s denným a prechodným
ubytovaním.
Vklad zakladate¾a: Ján Richter 2 000 Sk, splatených 2 000 Sk
dòa 12. 12. 2005
tatutárny orgán: riadite¾: Ján Richter, 972 16 Poluvsie 178
Deò zápisu: 16. 12. 2005
q

Oznámenia
Oznámenia zriaïovate¾ov rozhodcovských súdov
O000401
Zriaïovate¾ stáleho rozhodcovského súdu Komoditná burza Bratislava, so sídlom: 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, IÈO: 31 337 406,
zverejòuje oznámenie, e zriadil stály rozhodcovský súd s názvom: Burzový rozhodcovský súd pri Komoditnej burze Bratislava, so sídlom: 29. augusta 2, 811 07 Bratislava.
TATÚT
BURZOVÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI KOMODITNEJ BURZE BRATISLAVA
§1
Komoditná burza Bratislava (ïalej len "KBB") zriaïuje pod¾a § 28
zákona è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách nadväzne na zákon è. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona
è. 521/2005 Z.z. Burzový rozhodcovský súd pri KBB (ïalej len
"burzový rozhodcovský súd") ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie sporov nezávislými rozhodcami.
§2
Burzový rozhodcovský súd nie je pri svojom rozhodovaní podriadený iadnemu orgánu burzy.
1
2

§3
(1) Burzový rozhodcovský súd rozhoduje:
a) spory z burzových obchodov,1
b) obchodné spory2 z mimoburzových obchodov, ktorých predmetom sú komodity, s ktorými sa obchoduje na
KBB.
(2) Burzový rozhodcovský súd rozhoduje spory uvedené v odseku 1 tohto paragrafu vtedy, ak sa strany o tom dohodnú.
§4
Sídlo burzového rozhodcovského súdu je zhodné so sídlom KBB.

§ 2 zák. è. 229/1992 Zb. o komoditných burzách.
§ 9 ods. 3 zák. è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov.
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§5
Burzový rozhodcovský súd sa skladá z predsedu, podpredsedu,
tajomníka a rozhodcov.
§6
(1) Na èele burzového rozhodcovského súdu je predseda, ktorého volí burzová komora na 4 roky. Predseda zastupuje
burzový rozhodcovský súd navonok a vykonáva úkony zverené mu týmto tatútom a poriadkom burzového rozhodcovského súdu.
(2) Predsedu v èase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.
Funkèné obdobie podpredsedu je zhodné s funkèným obdobím predsedu.
(3) Výkonným orgánom burzového rozhodcovského súdu je
päèlenné predsedníctvo, ktoré tvoria predseda burzového
rozhodcovského súdu, podpredseda burzového rozhodcovského súdu a traja èlenovia. Èlenov predsedníctva volí z rozhodcov burzová komora. Funkèné obdobie predsedníctva je
4 roky.
§7
(1) Spory rozhodujú rozhodcovia, ktorí sú pri výkone svojej funkcie nezávislí.
(2) Rozhodcovia rozhodujú v trojèlennom senáte, pokia¾ sa strany nedohodnú, e spor má by rozhodnutý jediným rozhodcom.
(3) Rozhodcovia sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.
§8
(1) Rozhodcom môe by fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname rozhodcov.
(2) O zapísaní alebo vyèiarknutí zo zoznamu rozhodcov rozhoduje burzová komora.
(3) Zoznam rozhodcov vedie tajomník burzového rozhodcovského súdu.
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(4) Do zoznamu rozhodcov môu by zapísané osoby, ktoré sú
bezúhonné a ktoré si svojou èinnosou v hospodárskom ivote, najmä v obchode alebo inou svojou odbornou èinnosou osvojili spôsobilos pre funkciu rozhodcu a ktorých vedomosti a skúsenosti vrátane znalosti práva v spojení s ich
osobnými vlastnosami dávajú záruku úspeného výkonu
tejto funkcie.
(5) Pri rozhodovaní o zápise cudzích tátnych prísluníkov sa
prihliada na vzájomnos.
(6) Do zoznamu rozhodcov nemôu by zapísané osoby, ktoré
vykonávajú funkciu sudcu, prokurátora, zamestnanci orgánov tátnej správy a zamestnanci KBB.
(7) Rozhodova v konkrétnom spore nemôe rozhodca, ktorý je
v pracovnom alebo v obdobnom vzahu s úèastníkom sporu.
§9
Rozhodcovi prináleí za výkon jeho èinnosti odmena. Výku odmeny a spôsob jej priznávania upravuje odmeòovací poriadok,
ktorý schva¾uje burzová komora.
§ 10
(1) Tajomník burzového rozhodcovského súdu organizuje agendu spojenú s èinnosou rozhodcovského súdu a vykonáva
ostatné èinnosti ustanovené týmto tatútom, najmä organizaène zabezpeèuje samotné rozhodcovské konania, zodpovedá za vyhotovenie vetkých písomností a ich náleitú
úschovu a podpisuje doloku o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutí. Tajomník je oprávnený sa zúèastòova na vetkých pojednávaniach pred rozhodcami.
(2) Tajomník burzového rozhodcovského súdu je v pracovnom
pomere s KBB.
(3) Tajomníka burzového rozhodcovského súdu menuje burzová komora.
§ 11
Tento tatút nadobúda úèinnos dòom 1. 1. 2006.

PORIADOK
BURZOVÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI KOMODITNEJ BURZE BRATISLAVA
I. VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Poriadok burzového rozhodcovského súdu pri Komoditnej burze
Bratislava (ïalej len "KBB") upravuje postup burzového rozhodcovského súdu pri KBB (ïalej len "burzový rozhodcovský súd")
a úèastníkov v konaní pred ním tak, aby bola zabezpeèená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov úèastníkov.
§2
PRÍSLUNOS BURZOVÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU
(1) Burzový rozhodcovský súd rozhoduje:
a) spory z burzových obchodov, ktoré sú inak oprávnené
rozhodova súdy,
b) obchodné spory z mimoburzových obchodov, ktorých
predmetom sú komodity, s ktorými sa obchoduje na KBB.
(2) Burzový rozhodcovský súd rozhoduje spory z burzových
a mimoburzových obchodov vtedy, ak sa zmluvné strany
o tom dohodnú.
§3
ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA
(1) Dohoda strán o tom, e v ich sporoch rozhoduje burzový rozhodcovský súd (ïalej len "rozhodcovská zmluva") musí ma
písomnú formu. Rozhodcovská zmluva môe by súèasou
kontraktu uzatvoreného stranami na KBB, alebo môe by

obsiahnutá na dvoch samostatných vzájomne výmenených
listinách.
(2) Ak sa strany dohodnú na príslunosti burzového rozhodcovského súdu, podrobujú sa tým poriadku burzového rozhodcovského súdu a ustanoveniam tatútu upravujúcim postavenie a pôsobnos burzového rozhodcovského súdu.
§4
ÚÈASTNÍCI KONANIA
(1) Úèastníkmi konania pred burzovým rozhodcovským súdom
môu by strany, ktoré uzatvorili burzový obchod alebo vymedzený druh mimoburzového obchodu, uvedený v § 2
ods. 1 tohto poriadku.
(2) Úèastníkmi konania sú alobca a alovaný.
(3) Úèastníci konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie.
§5
VED¼AJÍ ÚÈASTNÍCI
(1) Okrem alobcu a alovaného sa môe na konaní zúèastni
ako ved¾ají úèastník ten, kto má právny záujem na jeho výsledku. Iné osoby sa na konaní nemôu zúèastni.
(2) Ved¾ají úèastník koná v konaní sám za seba, jeho úkony sa
povaujú za úkony úèastníka, ku ktorému pristúpil, ak úkonom tohto úèastníka neodporujú. K dôkazom ved¾ajieho
úèastníka vak môu rozhodcovia prihliadnu, aj keï odporujú dôkazom hlavného úèastníka.
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ZASTUPOVANIE ÚÈASTNÍKOV
§6
NA ZÁKLADE ZÁKONA
Ak je úèastníkom konania právnická osoba, koná za òu jej tatutárny zástupca, alebo zamestnanec, ktorý toto svoje oprávnenie
preukáe.
§7
NA ZÁKLADE PLNOMOCENSTVA
(1) Úèastník konania sa môe necha v konaní zastúpi splnomocneným zástupcom.
(2) Plnomocenstvo sa ude¾uje písomne, pre jeho platnos sa vyaduje úradne overený podpis úèastníka  fyzickej osoby,
alebo tatutárneho zástupcu úèastníka  právnickej osoby.
§8
PREDKLADANIE PÍSOMNOSTÍ
(1) Vetky písomnosti, týkajúce sa zaèatia a vedenia rozhodcovského konania, musia by predloené v takom poète, aby
kadý z úèastníkov mal po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie zostalo pre burzový rozhodcovský súd.
(2) Písomnosti uvedené v odseku 1 s výnimkou písomných dôkazov sa predkladajú v slovenèine, èetine, alebo v jazyku
kontraktu alebo v jazyku, v ktorom úèastníci medzi sebou korepondovali. Burzový rozhodcovský súd môe pod¾a vlastnej úvahy alebo na iados úèastníka si vyiada od úèastníka, ktorý písomnos predloil, úradný preklad do slovenèiny,
èetiny, alebo zabezpeèi takýto preklad na jeho náklady.
§9
JAZYK, V KTOROM SA VEDIE KONANIE
(1) Konanie pred burzovým rozhodcovským súdom sa vedie
v slovenskom jazyku.
(2) Úèastník, ktorý je cudzincom, má právo kona pred burzovým rozhodcovským súdom vo svojej materèine. Tlmoèenie
do slovenského jazyka, ako i preklad rozhodnutia do cudzieho jazyka zabezpeèí burzový rozhodcovský súd na náklady
úèastníka.
§ 10
DÅKA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Burzový rozhodcovský súd vyvíja úsilie, aby konanie pred ním
bolo skonèené pod¾a monosti v lehote nie dlhej ako 3 mesiace
odo dòa ustanovenia rozhodcovského senátu alebo rozhodcu.
§ 11
PRÁVNY ZÁKLAD RIEENIA SPOROV
Rozhodcovia prihliadajú pri rozhodovaní sporu v medziach platného hmotného práva na obsah zmluvy, burzové pravidlá, obchodné zvyklosti a tatút KBB.
§ 12
ZASIELANIE A DORUÈOVANIE PÍSOMNOSTÍ
(1) Burzový rozhodcovský súd doruèuje písomnosti úèastníkom
konania, svedkom a znalcom do vlastných rúk doporuèeným
listom s doruèenkou.
(2) Písomnosti sa doruèujú na adresu uvedenú úèastníkmi; ak
sa úèastník nechal v konaní zastúpi, na adresu splnomocneného právneho zástupcu.
§ 13
PRERUENIE KONANIA
V odôvodnenom prípade môe by konanie na iados úèastníka
alebo z podnetu rozhodcu alebo rozhodcovského senátu na urèitú dobu preruené.
§ 14
VRÁTENIE DO PREDCHÁDZAJÚCEHO STAVU
Ak sa do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku, alebo ak nebol
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rozhodcovský rozsudok vyhlásený, a do jeho vyhotovenia, niektorý z úèastníkov z ványch dôvodov nemohol úplne alebo
sèasti zúèastni na konaní, alebo bez vlastnej viny nevykonal niektorý úkon potrebný na obranu svojho práva, urobí rozhodca alebo rozhodcovský senát na návrh tejto strany primerané opatrenia, aby tento úèastník mohol dodatoène uskutoèni úkony, ktoré
zamekal.
§ 15
ZABEZPEÈENIE DÔKAZOV A PREDBENÉ OPATRENIA
(1) Po podaní aloby, avak ete pred ustanovením rozhodcovského senátu môe predseda burzového rozhodcovského
súdu alebo rozhodca na iados úèastníka urobi vhodné
opatrenia na zabezpeèenie dôkazov, ak je obava, e neskorie dôkaz nebude moné vykona vôbec alebo len s ve¾kými
akosami.
(2) Pred zaèatím pojednávania, v jeho priebehu i po jeho skonèení môe úèastník poiada prísluný orgán o nariadenie
predbeného opatrenia, ak je potrebné, aby doèasne boli
upravené pomery úèastníkov, alebo ak je obava, e by výkon
rozhodcovského rozsudku bol ohrozený. O podaní takejto
iadosti musí úèastník upovedomi burzový rozhodcovský
súd.
II. ZAÈATIE KONANIA
§ 16
PODANIE ALOBY
(1) Rozhodcovské konanie sa zaèína podaním písomného návrhu na zaèatie konania (aloby) na burzovom rozhodcovskom
súde.
(2) Za deò podania aloby sa povauje deò, keï bola aloba doruèená burzovému rozhodcovskému súdu.
§ 17
NÁLEITOSTI ALOBY
(1) aloba musí obsahova:
a) oznaèenie úèastníkov s uvedením mena, priezviska
a bydliska (presnej adresy) u fyzickej osoby a obchodného mena a presného sídla u právnickej osoby, prípadne aj
ich zástupcov,
b) oznaèenie dôkazov, ktoré alobca navrhuje vykona,
c) meno a priezvisko navrhovaného rozhodcu, prípadne iados, aby bol rozhodca menovaný predsedom burzového
rozhodcovského súdu,
d) hodnotu predmetu sporu,
e) preh¾ad písomností priloených k alobe,
f) oznaèenie právnych predpisov, na ktoré sa aloba odvoláva,
g) návrh vo veci samej,
h) podpis alobcu.
(2) alobca je povinný k alobe priloi potvrdenie o zaplatení
poplatku za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom.
(3) alobca je oprávnený navrhnú aj náhradného rozhodcu.
§ 18
HODNOTA PREDMETU SPORU
(1) alobca je povinný uvies v alobe hodnotu predmetu sporu,
a to aj v prípade, ak jeho nárok alebo èas jeho nároku má
nepeòanú povahu.
(2) Hodnota predmetu sporu sa urèuje najmä:
a) vymáhanou èiastkou v alobách na peòané plnenie,
b) hodnotou vymáhanej veci v alobách na vydanie veci,
c) hodnotou predmetu právnych vzahov v èase podania aloby v urèovacích alobách alebo v alobách na zmenu
právnych vzahov,
d) na základe údajov o materiálnych záujmoch alobcaa
v prípade alôb o splnenie urèitej povinnosti (urèité konanie alebo zdranie sa urèitého konania).

OV 264 / 2005

Oznámenia

(3) V alobách pozostávajúcich z nieko¾kých nárokov musí by
hodnota kadého nároku stanovená samostatne, hodnota
predmetu sporu sa stanoví súètom hodnôt vetkých uplatnených nárokov.
(4) Ak alobca nestanovil hodnotu predmetu sporu, alebo ak ju
stanovil nesprávne, urèí burzový rozhodcovský súd z vlastného podnetu alebo na iados alovaného hodnotu predmetu sporu na základe údajov, ktoré má k dispozícii.
§ 19
ODSTRÁNENIE VÁD ALOBY
Ak tajomník burzového rozhodcovského súdu zistí, e podaná
aloba nemá náleitosti uvedené v § 17, alebo nie sú k nej priloené potrebné prílohy, vyzve alobcu, aby odstránil zistené vady.
Lehota na odstránenie vád nesmie by dlhia ako 30 dní od doruèenia výzvy.
III. PRÍPRAVA PREJEDNANIA SPORU
§ 20
ÚKONY SÚDU PRED VYTÝÈENÍM POJEDNÁVANIA
(1) Ak je aloba bez vád alebo ak alobca vady aloby odstránil,
tajomník zale jeden exemplár aloby alovanému s výzvou,
aby v lehote do 30 kalendárnych dní od jej doruèenia zaslal
burzovému rozhodcovskému súdu svoju alobnú odpoveï.
(2) Súèasne tajomník vyzve alovaného, aby v rovnakej lehote
oznámil meno a priezvisko rozhodcu, ktorého si zvolil, alebo
aby poiadal predsedu burzového rozhodcovského súdu
o menovanie rozhodcu. alovaný má právo si zvoli aj náhradného rozhodcu.
§ 21
USTANOVENIE ROZHODCOVSKÉHO SENÁTU,
VO¼BA JEDINÉHO ROZHODCU
(1) Rozhodcovia navrhnutí úèastníkmi konania alebo menovaní
predsedom burzového rozhodcovského súdu zvolia z rozhodcov, uvedených v zozname rozhodcov, predsedu rozhodcovského senátu.
(2) Ak alovaný nenavrhne rozhodcu alebo ak navrhnutí rozhodcovia nezvolia predsedu rozhodcovského senátu do 10 dní
odo dòa menovania druhého rozhodcu, vymenuje druhého
rozhodcu alebo predsedu rozhodcovského senátu predseda
burzového rozhodcovského súdu.
(3) Úèastníci sa môu dohodnú, e prejednanie sporu zveria jedinému rozhodcovi. Ak sa úèastníci nedohodnú na osobe jediného rozhodcu, menuje ho predseda burzového rozhodcovského súdu.
§ 22
ODMIETNUTIE ROZHODCU, ZNALCA A TLMOÈNÍKA
(1) Kadý z úèastníkov je oprávnený odmietnu rozhodcu, predsedu rozhodcovského senátu alebo jediného rozhodcu, ak sa
domnieva, e so zrete¾om na ich pomer k veci, k úèastníkom
alebo k ich zástupcom môu by zaujatí. Odmietnutie rozhodcu musí úèastník urobi do zaèiatku ústneho pojednávania.
(2) Rozhodca, predseda rozhodcovského senátu alebo jediný
rozhodca je povinný odmietnu prejednanie urèitej veci, ak
sa dozvie o skutoènostiach, pre ktoré by mohol by zaujatý.
(3) O odmietnutí rozhodcu rozhodujú ostatní èlenovia rozhodcovského senátu. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, alebo ak
odmietnutie smeruje proti dvom rozhodcom alebo voèi jedinému rozhodcovi, rozhoduje o odmietnutí predseda burzového rozhodcovského súdu.
(4) Z dôvodov zaujatosti môu by odmietnutí aj znalci a tlmoèníci. O ich odmietnutí rozhoduje rozhodcovský senát.
§ 23
ROZHODOVANIE O PRÍSLUNOSTI
(1) O príslunosti burzového rozhodcovského súdu rozhoduje
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jeho predsedníctvo. Na tento úèel mu rozhodcovia, pokia¾ u
boli ustanovení, inak tajomník burzového rozhodcovského
súdu, predloia spis so struènou správou, a to v kadom prípade, keï sa bude rozhodova o príslunosti burzového rozhodcovského súdu so zrete¾om na námietku úèastníka alebo
s oh¾adom na pochybnosti rozhodcu èi tajomníka.
(2) Ak predsedníctvo dospeje k názoru, e burzový rozhodcovský súd nie je prísluný na konanie vo veci, zastaví uznesením konanie. Rovnako uznesením zamietne námietku nepríslunosti, ak dospeje k názoru, e burzový rozhodcovský
súd je prísluný na konanie vo veci.
(3) Rozhodcovský senát (rozhodca) je povinný, skôr ne predloí predsedníctvu burzového rozhodcovského súdu na rozhodnutie otázku príslunosti, urobi opatrenia, ktoré povauje za nevyhnutné na odvrátenie ujmy pre úèastníkov, alebo
na zachovanie výsledkov konania, pokia¾ na ne nie je prísluný súd alebo iný orgán.
§ 24
PRÍPRAVA ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Predseda rozhodcovského senátu, ktorý bude spor pojednáva,
je povinný preveri stav prípravy podkladov na pojednávanie,
a ak je to potrebné, urobi doplòujúce opatrenia na prípravu pojednávania, najmä vyiada od úèastníkov písomné stanoviská
a dôkazy a urèi im na to primerané lehoty.
§ 25
PREDVOLANIE NA ÚSTNE POJEDNÁVANIE
(1) Ak je pojednávanie pripravené, burzový rozhodcovský súd
zale úèastníkom písomné predvolanie na pojednávanie,
v ktorom im oznámi èas a miesto pojednávania.
(2) Predvolanie na pojednávanie musí by zaslané s takým èasovým predstihom, aby kadý z úèastníkov mal èas na prípravu na pojednávanie a na cestu na pojednávanie aspoò
30 kalendárnych dní.
IV. PREJEDNÁVANIE SPORU
§ 26
ÚSTNE POJEDNÁVANIE
(1) Spor sa prejednáva na ústnom pojednávaní, ktoré je neverejné, ak sa úèastníci nedohodli inak. Na pojednávaní môu
by spravidla prítomní okrem rozhodcov a úèastníkov konania iba èlenovia burzy, generálny sekretár burzy, predseda,
podpredsedovia a tajomník burzového rozhodcovského
súdu.
(2) Ak sa úèastník konania bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie a predvolanie na pojednávanie mu bolo riadne
doruèené, môe burzový rozhodcovský súd pojednáva
v neprítomnosti úèastníka.
(3) Úèastník môe poiada, aby sa ústne pojednávanie konalo
v jeho neprítomnosti.
(4) Ústne pojednávanie môe by na návrh úèastníka alebo
z podnetu rozhodcovského senátu odroèené.
§ 27
ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE PÍSOMNÝCH PODKLADOV
Úèastníci sa môu dohodnú na tom, aby rozhodcovský senát
(rozhodca) rozhodol spor len na základe písomností bez ústneho
pojednávania. Rozhodcovský senát (rozhodca) môe vak nariadi ústne pojednávanie, ak dospeje k názoru, e predloené písomnosti nie sú pre rozhodnutie vo veci dostaèujúce.
§ 28
VZÁJOMNÁ ALOBA A ZAPOÈÍTANIA POH¼ADÁVKY
(1) alovaný môe do skonèenia ústneho pojednávania uplatni
svoje práva proti alobcovi vzájomnou alobou.
(2) Na vzájomnú alobu sa primerane pouijú ustanovenia o alobe.
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(3) Ak alovaný uplatní proti alobcovi svoju poh¾adávku na zapoèítanie, a výka tejto poh¾adávky je menia ne alovaná
suma, posudzuje sa takýto návrh ako obrana proti alobe.
§ 29
POKUS O ZMIER
Rozhodcovský senát alebo rozhodca je oprávnený vyzva v ktoromko¾vek tádiu konania úèastníkov na uzavretie zmieru a
uvies svoje návrhy, odporúèania a podnety, ktoré pod¾a jeho názoru môu prispie k uzavretiu zmieru.
§ 30
ZÁPISNICA O ÚSTNOM POJEDNÁVANÍ
(1) O ústnom pojednávaní v spore sa spíe zápisnica, ktorá
musí obsahova tieto údaje:
a) oznaèenie burzového rozhodcovského súdu,
b) èíslo sporu,
c) miesto a dátum pojednávania,
d) oznaèenie úèastníkov konania a ich zástupcov,
e) údaj o prítomnosti úèastníkov na pojednávaní,
f) mená rozhodcov, svedkov, znalcov, tlmoèníkov, ako aj
ostatných úèastníkov pojednávania,
g) struèný popis priebehu pojednávania,
h) poiadavky úèastníkov a obsah iných dôleitých vyhlásení,
i) uvedenie dôvodov pre odroèenie ústneho pojednávania,
preruenie alebo skonèenie konania,
j) podpisy rozhodcov.
(2) Úèastníci sú oprávnení oboznámi sa s obsahom zápisnice.
Na iados úèastníka môu by uznesením rozhodcovského
senátu (rozhodcu) vykonané v zápisnici zmeny alebo doplnky.
(3) Úèastníci majú právo poadova kópiu zápisnice.
V. DOKAZOVANIE
§ 31
DÔKAZY
(1) Úèastníci konania sú povinní dokáza okolnosti, ktorými odôvodòujú svoje návrhy alebo námietky. Ako dôkaz sa môe
poui vetko, èo môe slúi ako dôkaz, najmä písomnosti,
výsluch svedkov a znalecké posudky. Rozhodcovský senát
(rozhodca) si môe vyiada i predloenie dôkazov tretími
osobami.
(2) Úèastník je povinný predloi listinné dôkazy v origináli alebo
v úradne overenej fotokópii. Rozhodcovský senát (rozhodca)
je oprávnený vyiada si originál alebo úradný preklad listinných dôkazov do cudzieho jazyka, ak je to nevyhnutné pre
rozhodnutie vo veci.
§ 32
HODNOTENIE DÔKAZOV
Dôkazy rozhodcovia hodnotia vo¾ne, pod¾a slobodnej úvahy.
VI. SKONÈENIE KONANIA
§ 33
FORMA ROZHODNUTIA
(1) Burzový rozhodcovský súd rozhoduje vo veci rozsudkom
alebo uznesením.
(2) Uznesením burzový rozhodcovský súd rozhoduje o procesných otázkach.
§ 34
NÁLEITOSTI ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
(1) Rozhodcovský rozsudok musí obsahova:
a) oznaèenie burzového rozhodcovského súdu,
b) miesto a dátum vydania rozsudku,
c) mená a priezviská rozhodcov alebo jediného rozhodcu,
d) oznaèenie úèastníkov konania,
e) predmet sporu,
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f) rozhodnutie o alobných nárokoch (výrok),
g) rozhodnutie o trovách,
h) odôvodnenie výroku,
i) podpisy rozhodcov.
(2) Rozhodcovský rozsudok podpisuje aj predseda a tajomník
burzového rozhodcovského súdu.
§ 35
VYHLÁSENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
(1) Rozsudok burzového rozhodcovského súdu sa úèastníkom
konania vyhlasuje ústne; ak úèastníci nie sú prítomní na pojednávaní, oznamuje sa im rozhodnutie iba písomne.
(2) V lehote do 15 dní po ústnom vyhlásení rozsudku musí by
úèastníkom zaslaný rozsudok v písomnej forme.
§ 36
VÝKLAD A OPRAVA ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
(1) Na iados úèastníka, podanú do 30 dní od vydania rozhodcovského rozsudku, môe rozhodcovský senát (rozhodca)
vyda výklad, ak sa ukáe, e rozhodcovský nález neobsahuje odpoveï na vetky poiadavky úèastníkov.
(2) Chyby v písaní a poèítaní, ktoré sa netýkajú výroku rozsudku, môu by opravené uznesením rozhodcovského senátu
(rozhodcu), vydaným na iados úèastníkov alebo z vlastného podnetu rozhodcovského senátu (rozhodcu).
(3) Opravné uznesenie je neoddelite¾nou súèasou doplneného
alebo opraveného rozsudku. Na úèastníkov nemono prenies iadne náklady spojené s doplnením alebo s opravou
rozhodcovského rozsudku.
§ 37
PRESKÚMANIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
(1) Úèastníci rozhodcovského konania sa môu v rozhodcovskej zmluve dohodnú, e rozhodcovský rozsudok môe na
základe iadosti niektorého z nich preskúma iný rozhodca
(rozhodcovia). Na ustanovenie tohto rozhodcu (rozhodcov)
primerane platia ustanovenia § 6 a 11. Ak sa úèastníci rozhodcovského konania nedohodli v rozhodcovskej zmluve na
preskúmaní rozhodcovského rozsudku, je jeho preskúmanie
iným rozhodcom (rozhodcami) vylúèené, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Úèastník rozhodcovského konania má právo poda iados
o preskúmanie rozhodcovského rozsudku do 15 dní od jeho
doruèenia tomuto úèastníkovi rozhodcovského konania.
(3) Pri preskúmaní rozhodcovského rozsudku sa postupuje primerane pod¾a § 16 a 36 a § 39. Rozhodcovský nález alebo
uznesenie sú koneèné a nadobúdajú právoplatnos dòom
ich doruèenia úèastníkom, prièom ustanovenia veobecne
záväzných právnych predpisov nie sú týmto dotknuté.
VII. ZRUENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
§ 38
DÔVODY NA PODANIE ALOBY
(1) Úèastník rozhodcovského konania sa môe alobou podanou na príslunom súde domáha zruenia tuzemského rozhodcovského rozsudku, len ak:
a) rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, ktorá nemôe
by predmetom rozhodcovského konania,
b) rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej u
predtým právoplatne rozhodol súd alebo sa o nej právoplatne rozhodlo v inom rozhodcovskom konaní,
c) jeden z úèastníkov rozhodcovského konania popiera platnos rozhodcovskej zmluvy,
d) sa rozhodlo o veci, na ktorú sa rozhodcovská zmluva nevzahovala, a úèastník rozhodcovského konania túto
okolnos v rozhodcovskom konaní namietal,
e) sa na vydaní rozhodcovského rozsudku zúèastnil rozhodca, ktorý bol rozhodnutím vylúèený pre predpojatos alebo
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ktorého vylúèenie úèastník rozhodcovského konania pred
vydaním rozhodcovského rozsudku nie zo svojej viny nemohol dosiahnu,
f) bola poruená zásada rovnosti úèastníkov rozhodcovského konania,
g) sú dôvody, pre ktoré mono iada o obnovu konania
pod¾a osobitného zákona alebo
h) bol rozhodcovský rozsudok ovplyvnený trestným èinom
rozhodcu, úèastníkov konania alebo znalca, za ktorý bol
právoplatne odsúdený.
(4) Ak podá úèastník rozhodcovského konania alobu na príslunom súde, napadnutý rozhodcovský rozsudok nenadobudne právoplatnos, dokia¾ o alobe právoplatne nerozhodne prísluný súd.
§ 39
LEHOTA NA PODANIE ALOBY
(1) alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku mono poda
v lehote 30 dní odo dòa doruèenia rozhodcovského rozsudku
úèastníkovi rozhodcovského konania, ktorý podáva alobu
o zruenie rozhodcovského rozsudku. Ak úèastník rozhodcovského konania poiadal o opravu rozhodcovského rozsudku, lehota zaèína plynú od doruèenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského rozsudku.
(5) alobu o zruenie rozhodcovského rozsudku z dôvodu pod¾a § 38 písm. g) mono poda v lehote 30 dní odo dòa, keï sa
úèastník rozhodcovského konania, ktorý podáva alobu,
dozvedel o dôvode obnovy konania, alebo odo dòa, keï ho
mohol po prvýkrát uplatni, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa doruèenia rozhodcovského rozsudku.
§ 40
VYLÚÈENIE PODANIA ALOBY
Ustanovenia týkajúce sa zruenia rozhodcovského rozsudku nemôu úèastníci rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve vylúèi okrem dôvodu pod¾a § 38 písm. g).
§ 41
POSTUP PO ZRUENÍ ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU
(1) Ak súd zruí rozhodcovský rozsudok z dôvodov pod¾a § 38
písm. a) a c), pokraèuje v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v alobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej alobe.
(2) Ak súd zruí rozhodcovský rozsudok z iného dôvodu, ako je
uvedený v odseku 1, rozhodcovská zmluva zostáva v platnosti. Rozhodcovia zúèastnení na zruenom rozhodcovskom rozsudku sú z nového prerokovania a rozhodnutia veci
vylúèení. Ak sa úèastníci konania nedohodnú inak, budú
ustanovení noví rozhodcovia.
§ 42
ZASTAVENIE KONANIA BEZ VYDANIA ROZSUDKU
(1) Ak sa v spore nevydáva rozhodcovský rozsudok, skonèí sa
konanie vydaním uznesenia.
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(2) Uznesenie o zastavení konania sa vydáva najmä ak:
a) bola aloba vzatá alobcom spä,
b) úèastníci uzavreli pred rozhodcovským senátom (rozhodcom) zmier,
c) nie je zaloená príslunos burzového rozhodcovského
súdu.
(3) Ak rozhodcovský senát nebol ete ustanovený, vydá uznesenie o zastavení konania predseda burzového rozhodcovského súdu.
§ 43
VYKONATE¼NOS ROZSUDKU
(1) Právoplatný rozhodcovský rozsudok je vykonate¾ný po márnom uplynutí lehoty na plnenie, ktorá bola v òom úèastníkovi
stanovená.
(2) Na výkon rozsudku je prísluný veobecný súd povinného.
VIII. NÁKLADY KONANIA
§ 44
TROVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
(1) Trovami rozhodcovského konania sú výdavky úèastníkov konania a ich zástupcov, najmä poplatok za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom, náklady spojené s uskutoènením dôkazov, odmeny znalcom a tlmoèníkom a odmeny
profesionálnym právnym zástupcom úèastníkov.
(2) alobca je povinný zaplati vopred poplatok za konanie pred
burzovým rozhodcovským súdom.
(3) Kadý z úèastníkov konania znáa náklady spojené s uskutoènením dôkazov, ktoré navrhol.
(4) Úèastník, ktorý nebol v spore úspený, je povinný nahradi
druhému úèastníkovi vetky trovy konania pred burzovým
rozhodcovským súdom.
(5) Výku poplatku za konanie pred burzovým rozhodcovským
súdom a poplatkov za ïalie úkony urèuje sadzobník, ktorý
vydá burzová komora.
IX. ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 45
POUITIE PREDPISOV O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Na konanie pred burzovým rozhodcovským súdom sa vzahujú
v ïalom právne predpisy upravujúce rozhodcovské konanie,
a to zákon è. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona è. 521/2005 Z.z.
§ 46
ÚÈINNOS
Tento poriadok nadobúda úèinnos dòom 1. 1. 2006.

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA KONANIE
PRED BURZOVÝM ROZHODCOVSKÝM SÚDOM PRI KOMODITNEJ BURZE BRATISLAVA
§1
TROVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
(1) Trovami rozhodcovského konania pred burzovým rozhodcovským súdom sú:
a) poplatok za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom,
b) osobitné náklady burzového rozhodcovského súdu,
c) vlastné hotové výdavky úèastníkov.
(2) Poplatok za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom
slúi na èiastoèné krytie nákladov súvisiacich s èinnosou

burzového rozhodcovského súdu (odmeny rozhodcov a èlenov predsedníctva burzového rozhodcovského súdu, cestovné náhrady rozhodcov, mzdové náklady administratívnych
pracovníkov rozhodcovského súdu, nájomné za nebytové
priestory, úhrada za dodávku tepla a teplej úitkovej vody,
pauálna úhrada za elektrickú energiu, potovné a telekomunikaèné poplatky a pod.).
(3) Osobitné náklady burzového rozhodcovského súdu sú náklady, ktoré vzniknú pri prejednávaní konkrétneho sporu
v súvislosti najmä s vykonaním dôkazov, vyplatením znaleckého, s uskutoènením ústneho pojednávania mimo sídla bur-
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zového rozhodcovského súdu, s vyhotovením prekladov písomností, s vyplatením tlmoèníckeho, s cestovnými a pobytovými náhradami cudzozemských rozhodcov a pod.).
Úèastníci sú povinní tieto náklady hradi v skutoènej výke.
Vlastné hotové výdavky úèastníkov sú výdavky, ktoré majú
úèastníci v priamej súvislosti s ochranou svojich práv
a oprávnených záujmov (ako sú vlastné cestovné náhrady,
odmeny právnych zástupcov a pod.) v konaní pred burzovým
rozhodcovským súdom.
§2
VÝKA A PLATENIE POPLATKU
Za prejednanie sporu burzovým rozhodcovským súdom sa
vyberá poplatok pod¾a hodnoty predmetu sporu, ktorý je alobca povinný zaplati pri podaní aloby a alovaný pri podaní vzájomnej aloby. Kým úèastník poplatok nezaplatí, nezaène burzový rozhodcovský súd vec prejednáva.
Výka poplatku sa vypoèítava z hodnoty sporu pod¾a sadzobníka, ktorý tvorí prílohu tohto sadzobníka.
Poplatok vypoèítaný pod¾a sadzobníka sa urèí v slovenských
korunách. Ak je hodnota predmetu sporu vyjadrená v cudzej
mene, pouije sa na prepoèet kurz Národnej banky Slovenska "devízy stred" v deò podania návrhu.
Tuzemskí úèastníci uhrádzajú poplatky v slovenských korunách, cudzozemskí úèastníci poplatky hradia vo vo¾ne zamenite¾ných menách, prièom sa na prepoèet pouije denný kurz
Národnej banky Slovenska "devízy stred" v deò podania aloby èi vzájomnej aloby.
Poplatok sa pokladá za zaplatený v okamihu, keï úèastník
platným spôsobom udelil svojmu peòanému ústavu záväzný príkaz na prevod príslunej sumy na úèet burzového rozhodcovského súdu, poplatok vloil v hotovosti na tento úèet
alebo príslunú sumu odovzdal na potovú prepravu.
§3
POPLATOK PRI NÁMIETKE NEPRÍSLUNOSTI
Úèastník, ktorý vzniesol námietku nepríslunosti burzového
rozhodcovského súdu, je povinný zaplati poplatok v poloviènej výke poplatku za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom pod¾a sadzobníka. Ak úèastník poplatok nezaplatí, námietka nepríslunosti sa neprejednáva.
Ak burzový rozhodcovský súd vyhovie námietke nepríslunosti, vráti úèastníkovi zaplatený poplatok.
Ak burzový rozhodcovský súd zamietne námietku nepríslunosti, zaplatený poplatok sa úèastníkovi nevracia.
§4
ZNÍENIE A ÈIASTOÈNÉ VRÁTENIE POPLATKU
Poplatok sa zniuje o 50 %, ak spor rozhoduje jediný rozhodca.
Ak alobca vezme alobu spä do zaèatia ústneho pojednávania, burzový rozhodcovský súd mu vráti 90 % poplatku.
Ak úèastníci uzatvoria zmier pred rozhodcovským senátom
alebo rozhodcom burzového rozhodcovského súdu, vráti sa
alobcovi 50 % zaplateného poplatku.
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 rozhodnú o vrátení poplatku alebo jeho èasti rozhodcovia v náleze alebo
v uznesení o skonèení konania. Ak rozhodcovský senát nebol ete ustanovený, rozhodne o vrátení poplatku predseda
burzového rozhodcovského súdu.
§5
ZVÝENIE POPLATKU
Poplatok za konanie pred burzovým rozhodcovským súdom
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sa zvyuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúèastòujú viaceré strany alebo ved¾ají úèastníci. V takomto prípade sa
poplatok zvyuje o 30 % za kadého ïalieho úèastníka.
(2) alobca je povinný uhradi zvýený poplatok, ktorý pripadá
na kadého ved¾ajieho úèastníka.
(3) Poplatok za konanie pred rozhodcovským súdom z mimoburzových obchodov alebo pre neèlena KBB sa zvyuje
o 30 %.
§6
POPLATOK PRI VZÁJOMNEJ ALOBE
Pre vzájomnú alobu sa pouijú ustanovenia o poplatku za hlavnú alobu.
§7
ROZDELENIE POPLATKU
(1) Poplatok znáa úèastník, ktorý nebol v spore úspený.
(2) Ak bol úèastník v spore iba èiastoène úspený, rozdelí sa
úhrada poplatku medzi úèastníkov v pomere prisúdenej a zamietnutej èasti alobného nároku.
(3) Úèastníci sa môu dohodnú medzi sebou na inom rozdelení
poplatku, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2.

(1)

(2)

(3)
(4)

§8
OSOBITNÉ NÁKLADY
Na krytie osobitných nákladov, ktoré vzniknú burzovému
rozhodcovskému súdu pri prejednávaní konkrétneho sporu
pod¾a § 1 ods. 3 tohto sadzobníka, sú úèastníci povinní uhradi zálohu vo výke a v lehote, ktoré stanovia predsedníctvo
burzového rozhodcovského súdu, rozhodcovský senát, rozhodca alebo tajomník rozhodcovského súdu. Táto povinnos
môe by uloená len tomu úèastníkovi, ktorého úkony smerujú k tomu, e tieto osobitné náklady vzniknú alebo môu
vzniknú. Pokia¾ nie je vypoèítaná záloha uhradená, úkony
burzového rozhodcovského súdu, o ktoré sa opiera, sa
nevykonajú.
Ak je nutné v priebehu konania zvýi zálohu na osobitné náklady, lebo uhradená èiastka nepostaèuje na krytie týchto
nákladov, je úèastník povinný uhradi (i opakovane) ïaliu
zálohu v urèenej lehote. Pri stanovovaní tejto zálohy sa postupuje pod¾a ods. 1.
O osobitných nákladoch sa s koneènou platnosou rozhoduje v rozhodcovskom náleze alebo v uznesení o zastavení konania.
Osobitné náklady, ktoré vzniknú burzovému rozhodcovskému súdu tým, e sa na iados úèastníka prekladajú písomnosti, alebo tlmoèia úkony burzového rozhodcovského súdu
(jedného rozhodcu) alebo predsedníctva burzového rozhodcovského súdu do iného jazyka, ako je jazyk v ktorom sa
uskutoèòuje konanie, znáa tento úèastník.

§9
VÝDAVKY ÚÈASTNÍKOV
Kadý z úèastníkov znáa sám výdavky, ktoré mu vznikli. Pri rozhodnutí o rozdelení týchto výdavkov sa postupuje pod¾a ustanovenia § 7.
§ 10
ÚÈINNOS SADZOBNÍKA
Tento sadzobník nadobúda úèinnos dòom právoplatného tátneho povolenia na zriadenie rozhodcovského súdu.
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SADZOBNÍK POPLATKOV
ZA KONANIE PRED BURZOVÝM ROZHODCOVSKÝM SÚDOM PRI KOMODITNEJ BURZE BRATISLAVA
Hodnota sporu

Sadzby poplatkov z obchodov
burzových (èlen + klient)
b

a
0,3  1,0 mil. Sk
1,0  10,0 mil. Sk
10,0  100,0 mil. Sk

mimoburzových
c

5%
5 % z 1 mil. Sk + 3 % z hodnoty nad 1 mil. Sk
3,2 % z 10 mil. Sk + 1,5 % z hodnoty nad 10 mi. Sk

6,5 %
+ 30 % k poplatku v ståpci b
+ 30 % k poplatku v ståpci b

Ku kadej sadzbe poplatkov bude pripoèítaná daò z pridanej hodnoty. Náklady súvisiace so sporom budú úètované osobitne v skutoènej
výke (posudky, kontrola, obhliadky, cestovné a pod.). Èlen KBB aj z mimoburzových obchodov platí základnú sadzbu poplatku uvedenú v b.
LISTINA ROZHODCOV
BURZOVÉHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI KOMODITNEJ BURZE BRATISLAVA
Meno
JUDr. tefan Hec
JUDr. Ing. Pavel Kopal
Miroslav Krivda
JUDr. Duan Holub
doc. JUDr. Mikulá Sabo, CSc.

Pracovisko
advokát, 29. augusta 2, 811 07 Bratislava
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 816 03 Bratislava
Inspekta Slovakia, a.s., Zelinárska 2, 820 05 Bratislava 25
Katedra obchodného práva, Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Katedra obchodného práva, Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

JUDr. Ján Vician

advokát, Prievozská 14/a, 821 09 Bratislava 2

Telefón
02  52 93 33 37
02  54 43 32 91
02  55 57 32 66
02  67 29 11 91
02  67 29 11 08
02  67 29 11 41
02  53 41 52 02
02  58 23 81 05

q

Verejné súae
S000033

Národná banka Slovenska
Ul. Imricha Karvaa 1, 813 25 Bratislava
(ïalej aj vyhlasovate¾)
pod¾a ustanovení § 281 a 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súa

na výber dodávate¾a aplikaèného programového systému
a sluieb pre investièné bankovníctvo a finanèné obchodovanie
(ïalej aj súa)
Predmet obchodnej verejnej súae
Predmetom obchodnej verejnej súae je výber dodávate¾a aplikaèného programového systému pre investièné bankovníctvo
a finanèné obchodovanie (ïalej systém IBFO) a s tým súvisiacich sluieb, prác a produktov (ïalej predmet obstarávania)
v súlade so pecifikáciou uvedenou v súaných podkladoch.
Poznámka
Uchádzaèom sa na úèely tejto obchodnej verejnej súae rozumie právnická osoba, fyzická osoba podnikate¾ alebo fyzická
osoba, ktorá ako budúci moný dodávate¾ (zhotovite¾) predkladá
vyhlasovate¾ovi Národnej banke Slovenska (ïalej aj NBS) súa-

ný návrh s cie¾om získa od neho zákazku (objednávku) na
predmet obchodnej verejnej súae.
Predpokladaný zaèiatok realizácie sluieb: rok 2006.
Miesto dodania sluieb: Vyhlasovate¾ poaduje, aby miestom
plnenia dodávky predmetu obstarávania boli priestory NBS na
Ulici Imricha Karvaa è. 1, v Bratislave.
Èasový priebeh súae
Krok súae

Prevzatie súaných podkladov
Písomné podanie poiadaviek na
doplòujúce a vysvet¾ujúce informácie
k súaným podkladom obchodnej
verejnej súae
Odpovede NBS na písomne podané
poiadavky na doplòujúce
a vysvet¾ujúce informácie
k súaným podkladom obchodnej
verejnej súae (s termínom
odoslania)

Lehota/termín
od 30. 12. 2005 do 7. 1. 2006
vdy len v pracovných dòoch
od 9.00 do 11.00 h

do 19. 1. 2006

31. 1. 2006
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Krok súae
Termín odovzdania súaných
návrhov
Termín otvárania obálok so
súanými návrhmi
Termín vyhlásenia výsledkov súae

Verejné súae
Lehota/termín
17. 2. 2006
od 9.00 do 12.00 h
17. 2. 2006 o 12.30 h
do 10. 3. 2006

Miesto a èas prevzatia súaných podkladov
Uchádzaè, ktorý má záujem zúèastni sa na tejto súai, si musí
prevzia súané podklady osobne v sídle NBS na Ulici Imricha
Karvaa è. 1 v Bratislave, na sekretariáte odboru informatiky
a automatizácie (p. Joèáková, tel. è.: 57 87 22 31, p. Ralíková
tel. è.: 57 87 22 26) v termínoch a èase uvedených v èasovom
priebehu súae. Súané podklady môe prevzia len osoba
s písomným poverením tatutárneho zástupcu uchádzaèa. Bez
prevzatia súaných podkladov sa uchádzaè nemôe zúèastni
na tejto obchodnej verejnej súai.
Kontaktné osoby vyhlasovate¾a
Sekretár súae: RNDr. Jozef Piváèek  tel è.: 02/57 87 22 42,
Ing. Ferdinand Sekáè  tel. è.: 02 /57 87 22 45, p. Martina Joèáková  tel. è.: 02/57 87 22 31.
Údaje k súaným podkladom
Súané podklady sú vypracované v slovenskom jazyku. Poplatok za súané podklady nie je stanovený.
Forma predloenia súaného návrhu
Súaný návrh musí by vypracovaný a predloený v slovenskom
jazyku. Vetky poadované dokumenty a pamäové médiá, ktoré
budú súèasou súaného návrhu, je potrebné doruèi osobne
v zapeèatenom papierovom obale, resp. v kontajneri, oznaèenom menom (názvom) uchádzaèa a heslom: Súa NBS  Výber dodávate¾a sluieb a systému IBFO.
Súaný návrh v dvoch písomných vyhotoveniach je potrebné
doruèi v termíne a èase uvedenom v èasovom priebehu súae
osobne na adresu: Národná banka Slovenska, p. Martina Joèáková, obor informatiky a automatizácie, 3. poschodie, miestnos
è. 025, Ul. Imricha Karvaa 1, 813 25 Bratislava.
Súané návrhy doruèené iným spôsobom alebo po stanovenom
termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súae
prijaté.
Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súai
Vyhlasovate¾ neuhrádza uchádzaèom iadne náklady spojené
s úèasou na tejto obchodnej verejnej súai.
Kritérium vyhodnotenia obchodnej verejnej súae
Kritériom súanej komisie na posudzovanie a vyhodnocovanie
súaných návrhov bude cena. Vyhodnocovaná bude cena nielen za predmet dodávky, ale aj ostatné ceny súvisiace s poskytovaním sluieb v priebehu projektu a po implementácii systému
IBFO v NBS.
Preukazovanie spôsobilosti a kvalifikácie uchádzaèov
A. Doklady o splnení podmienok pre úèas uchádzaèa na obchodnej súai v nasledujúcom rozsahu:
a) potvrdenie prísluného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný prísluným súdom alebo správnym orgánom v krajine
sídla uchádzaèa nie starí ako 3 mesiace, e voèi uchádzaèovi nie je zaèaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v podobnom konaní pod¾a zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
b) potvrdenie miestne prísluného daòového úradu nie starie
ako 3 mesiace, e nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované daòové nedoplatky, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c) potvrdenie prísluného úradu nie starie ako 3 mesiace, e
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla

d)

e)

f)
g)
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evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia
a do dôchodkového zabezpeèenia, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike,
ani evidované nedoplatky príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
originál alebo overenú fotokópiu výpisu z registra trestov
alebo rovnocenného dokladu vydaného prísluným súdom
alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla nie stariu
ako 3 mesiace, e nebol on, ani jeho tatutárny orgán, ani
èlen tatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
originál alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnika alebo potvrdenia prísluného orgánu alebo èestného
vyhlásenia pod¾a predpisov v krajine svojho sídla nie stariu ako 3 mesiace,
èestné vyhlásenie, e nemá pozastavenú podnikate¾skú
èinnos, alebo nie je v podobnej situácii pod¾a zákonov
a predpisov platných v krajine jeho sídla,
uchádzaè zapísaný v zozname podnikate¾ov pre verejné
obstarávanie môe nahradi doklady uvedené v bode
A písm. a) a f) potvrdením úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzaèom môe by len tuzemský dodávate¾ alebo sprostredkovate¾ licencií a implementátor systému/systémov
 znamená to, e dodávate¾ alebo sprostredkovate¾ licencií
a implementátor systému IBFO musí ma sídlo alebo organizaènú zloku v Slovenskej republike.

B. Informácie a dokumenty, ktorými uchádzaè preukazuje technickú spôsobilos na poskytovanie sluieb:
a) písomné vyhlásenie a zaruèenie sa, e uchádzaè je spôsobilý a zaväzuje sa doda a implementova u vyhlasovate¾a
(budúceho zákazníka  ïalej aj zákazník alebo aj NBS
alebo aj objednávate¾) systém IBFO pod¾a poiadaviek
NBS uvedených v týchto súaných podkladoch,
b) záväzné vyhlásenie, v ktorom uchádzaè uvedie obchodnú
znaèku tandardného systému /systémov (vrátane verzie),
ktorými zabezpeèí plnenie poiadaviek vyhlasovate¾a na
systém IBFO uvedených v èasti III týchto súaných podkladov; systém IBFO môe pozostáva z maximálne dvoch
samostatných tandardných systémov vzájomne integrovaných do jedného celku; systém IBFO musí by realizovaný na maximálne dvoch databázových platformách; súaný návrh, ktorý nebude spåòa poiadavku vyhlasovate¾a
uvedenú v tomto bode, bude z obchodnej súae vylúèený,
c) dokumentácia k produktu (tandardne implementovaný
v systéme/systémoch alebo iný vhodný produkt), ktorý bude
pouitý na implementáciu kryptografických metód v takom
rozsahu, na základe ktorej bude vyhlasovate¾ schopný posúdi jeho funkèné a technické vlastnosti a charakteristiky,
d) získané certifikáty akosti, ktoré boli udelené systému/systémom (ak existujú),
e) zoznam implementácií tandardného systému/systémov
v centrálnych bankách krajín Európskej únie alebo nadnárodných bankách ECB, BIS, EIB, EBRD, CEB, WB, IBRD,
IMF, ktoré sú definované v èasti VII týchto súaných pokladov (ïalej len nadnárodné banky), prièom tandardný
systém/systémy musia by v pouívaní minimálne v jednej
centrálnej banke alebo nadnárodnej banke a musia zabezpeèova podporu automatizovaného spracovania vetkých
nasledujúcich èinností: realizácia obchodov (Front Office),
vysporiadanie obchodných transakcií (Back Office) a risk
manament (Middle Office) definované v èasti VII týchto
súaných podkladov; zoznam implementácií tandardného systému/systémov musí by vypracovaný v nasledujúcej
truktúre: poradové èíslo implementácie, názov a sídlo centrálnej banky v krajine EÚ alebo nadnárodnej banky, dátum
implementácie, obchodná znaèka tandardného systému/
systémov, zoznam èinností, ktoré systém zabezpeèuje
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(Front Office, Back Office, Middle Office), kontaktné osoby
zákazníka; súaný návrh, ktorý nebude spåòa poiadavky
vyhlasovate¾a uvedené v tomto bode, bude z obchodnej
verejnej súae vylúèený,
f) doklady potvrdzujúce spôsob zabezpeèenia licencií pre
systém IBFO vrátane vyhlásenia a zaruèenia sa uchádzaèa, e udelenie licencií a dodávka softvéru pod¾a týchto súaných podkladov, ktorú vo svojom súanom návrhu ponúka vyhlasovate¾ovi, je bez právnych vád s tým, e uchádzaè zabezpeèí vyhlasovate¾a pred a proti vetkým
nárokom, súdnym rokovaniam, kodám, nákladom a výdavkom, ktoré by vyplynuli z neoprávneného udelenia licencií a neoprávnenej dodávky predmetného softvéru realizovanej na základe tejto obchodnej verejnej súae,
g) doklady potvrdzujúce doteraz získané certifikáty akosti týkajúce sa kvality prác a sluieb uchádzaèa pri implementácii systému/systémov (ak existujú),
h) zoznam implementácií tandardného systému/systémov
pod¾a èasti B písm. e) realizovaných uchádzaèom samostatne alebo v spolupráci s inými dodávate¾mi; uchádzaè
musí by úèastníkom minimálne jednej implementácie dodávaného tandardného systému/systémov; zoznamu implementácií tandardného systému/systémov realizovaných uchádzaèom samostatne alebo v spolupráci s inými
dodávate¾mi musí by vypracovaný v nasledujúcej truktúre: poradové èíslo implementácie, názov a sídlo intitúcie,
v ktorej bol systém implementovaný, dátum implementácie,
obchodná znaèka tandardného systému/systémov a kontaktné osoby zákazníka; súaný návrh, ktorý nebude spåòa poiadavku vyhlasovate¾a uvedenú v tomto bode, bude
z obchodnej verejnej súae vylúèený.
Informácie o dodacej lehote
Uchádzaè sa vo svojom súanom návrhu musí zaviaza k pevnej dåke dodacej lehoty pre dodávku predmetu obstarávania.
Vyhlasovate¾ preferuje dodaciu lehotu, ktorá nepresiahne 24 mesiacov.
Vyhradené práva vyhlasovate¾a obchodnej verejnej súae
Vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo:
a) Meni vetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súae
a ostatné súané podklady.
b) Odmietnu vetky predloené súané návrhy a ukonèi obchodnú verejnú súa bez výberu súaného návrhu a obchodnú verejnú súa ukonèi ako neúspenú.
c) Predåi lehotu na vyhlásenie vybraného súaného návrhu.
d) V prípade zistenia neúplnosti súaného návrhu z h¾adiska poiadaviek vyhlasovate¾a uvedených v súaných podkladoch
vyradi návrh zo súae.
e) V prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súaného návrhu, vyzva predkladate¾a na jeho doplnenie.
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f) Vyhradi návrh zo súae, ktorý sa predloil po lehote urèenej
v súaných podkladoch.
g) Pripomienkova zmluvu uchádzaèa (okrem tých údajov zo súaného návrhu, ktoré sú predmetom vyhodnotenia súaného návrhu), ktorého súaný návrh bude vybraný komisiou na
vyhodnotenie súaných návrhov, a rokova s týmto uchádzaèom s cie¾om dosiahnu dohodu o finálnej verzii zmluvy, pod¾a
ktorej sa bude realizova dodávka predmetu obstarávania
v NBS.
h) Zverejni informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej verejnej súae na internetovej stránke vyhlasovate¾a (www.nbs.sk).
Ïalie podmienky obchodnej verejnej súae
i) Uchádzaè nemôe predloený súaný návrh odvola.
j) Uchádzaè môe predloený súaný návrh meni alebo dopåòa len na základe výzvy vyhlasovate¾a v zmysle písm. e).
k) Uchádzaè, ktorý bude komisiou vybraný ako budúci dodávate¾, sa zaväzuje zúèastni sa na rokovaniach s vyhlasovate¾om
s cie¾om dosiahnu dohodu o finálnej verzii zmluvy v zmysle
písm. g).
l) Uchádzaè prevzatím súaných podkladov prejavuje súhlas
s èasovým priebehom obchodnej verejnej súae, dodriavaním poiadaviek na dôvernos údajov, s vymedzením predmetu obchodnej verejnej súae, s podmienkami úèasti na obchodnej verejnej súai, s podmienkami dodávky súaného
návrhu, s formou predkladania súaných návrhov, s obsahom a pokynmi na vypracovanie súaných návrhov, s kritériami na vyhodnotenie súaných návrhov, s podmienkami obchodnej verejnej súae a so spôsobom a lehotou vyhlásenia
výsledkov obchodnej verejnej súae.
m)Uchádzaè nemôe poda súaný návrh na dodanie iba urèitých èastí predmetu obstarávania a nemôe poda variantné
rieenia.
n) Viazanos vetkých súaných návrhov uchádzaèov musí by
od termínu podania súaného návrhu a do 2 mesiacov po
vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súae. Viazanos vybraného súaného návrhu musí by od termínu podania súaného návrhu a do uzavretia zmluvy o dielo, pod¾a ktorej sa
bude realizova predmet obstarania.
o) Uchádzaè môe na priebeh obchodnej verejnej súae poda
sanos vyhlasovate¾ovi najneskôr do 7 dní od termínu vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súae.
Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súae
Súaná komisia vyhlasovate¾a vyhodnotí súa a výsledky súae budú jednotlivým uchádzaèom oznámené písomnou formou
a zverejnením informácií o výsledkoch súae na internetovej
stránke vyhlasovate¾a (www.nbs.sk).
Lehota na vyhlásenie vybraného súaného návrhu: do
10. marca 2006.
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Emisné podmienky
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Emisné podmienky
Emisné podmienky dlhopisov
D000039
Emitent NAY Leasing, a.s., so sídlom: ¼adová 3, 811 05 Bratislava, IÈO: 35 795 140, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vloke è.: 2536/B, pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov
zverejòuje emisné podmienky dlhopisov:
Emitent:
ISIN:
Názov cenného papiera:
Spôsob vydávania:
Charakter dlhopisu:
Forma dlhopisu:
Podoba dlhopisu:
Objem emisie:
Poèet emitovaných
dlhopisov:
Menovitá hodnota
dlhopisov:
Najvyia suma menovitých
hodnôt dlhopisov:
Emisný kurz:
Termín splatnosti dlhopisu:
Dátum zaèiatku vydávania
dlhopisov:
Predpokladaná lehota
vydávania dlhopisov:
Miesto emisie:

NAY Leasing, a.s., ¼adová 3,
811 05 Bratislava, IÈO: 35 795 140
SK4110001357
Dlhopis è. 5 NAY Leasing, a.s.
pre okruh vopred urèených osôb
neverejne obchodovate¾ný cenný
papier
na meno
zaknihovaný cenný papier
100,0 mil. Sk
1 000 ks
100 000 Sk
1 000 ks po 100 000 Sk
100 % nominálnej hodnoty
23. 12. 2010
od 15. 11. 2005

12 mesiacov
NAY Leasing, a.s., Tuhovská 15,
830 06 Bratislava
Spôsob, lehota a platobné prevodom na úèet majite¾a dlhopisu
miesto splatenia dlhopisu: z úètu NAY Leasing, a.s., Bratislava;
v lehote od 23. 12. 2010  31. 1. 2011;
v NAY Leasing, a.s., na adrese: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Výnos dlhopisu:
úroková sadzba 5 % p. a.
Termín výplaty výnosu:
roène k 23. 12. so splatnosou do
31. 12. a pri splatnosti dlhopisu
k 23. 12. 2010

Spôsob, a miesto výplaty
výnosov:

v hotovosti alebo prevodom na úèet
pod¾a poiadania; v NAY Leasing,
a.s., na adrese: Tuhovská 15,
830 06 Bratislava
Spôsob zdanenia dlhopisu: Úrokový výnos bude zdanený
v zmysle platných predpisov v èase
jeho vyplácania.
Predèasné splatenie:
Predèasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie pomernej èasti výnosov je moné po
schválení iadosti podanej majite¾om dlhopisu valným zhromadením
spoloènosti.
Zverejnenie emisných
Emisné podmienky budú zverejnepodmienok:
né v Hospodárskych novinách
a v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.
Zverejnenie roèných
Zverejnenie roèných výsledkov hosvýsledkov hospodárenia:
podárenia spoloènosti NAY Leasing, a.s., bude zabezpeèené v Obchodnom vestníku.
Vyhlásenie emitenta:
Spoloènos NAY Leasing, a.s., vyhlasuje, e dlhuje menovitú hodnotu
dlhopisu jeho majite¾ovi.
Záväzok emitenta:
NAY Leasing, a.s., sa zaväzuje
splati doruèite¾ovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vypláca úrokový výnos v termíne uvedenom
v emisných podmienkach. Vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov
a výnosov z dlhopisov je zabezpeèené z trieb spoloènosti.

D000040
Emitent NAY Leasing, a.s., so sídlom: ¼adová 3, 811 05 Bratislava, IÈO: 35 795 140, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vloke è.: 2536/B, pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov
zverejòuje emisné podmienky dlhopisov:
Emitent:
ISIN:
Názov cenného papiera:
Spôsob vydávania:
Charakter dlhopisu:
Forma dlhopisu:
Podoba dlhopisu:
Objem emisie:

NAY Leasing, a.s., ¼adová 3,
811 05 Bratislava, IÈO: 35 795 140
SK4110001365
Dlhopis è. 6 NAY Leasing, a.s.
pre okruh vopred urèených osôb
neverejne obchodovate¾ný cenný
papier
na meno
zaknihovaný cenný papier
100,0 mil. Sk

Poèet emitovaných
dlhopisov:
1 000 ks
Menovitá hodnota
dlhopisov:
100 000 Sk
Najvyia suma menovitých
hodnôt dlhopisov:
1 000 ks po 100 000 Sk
Emisný kurz:
100 % nominálnej hodnoty
Termín splatnosti dlhopisu: 23. 12. 2010
Dátum zaèiatku vydávania
dlhopisov:
od 15. 11. 2005
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Emisné podmienky

Predpokladaná lehota
vydávania dlhopisov:
Miesto emisie:

12 mesiacov
NAY Leasing, a.s., Tuhovská 15,
830 06 Bratislava
Spôsob, lehota a platobné prevodom na úèet majite¾a dlhopisu
miesto splatenia dlhopisu: z úètu NAY Leasing, a.s., Bratislava;
v lehote od 23. 12. 2010  31. 1.
2011; v NAY Leasing, a.s., na adrese: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Výnos dlhopisu:
úroková sadzba 5 % p. a.
Termín výplaty výnosu:
roène k 23. 12. so splatnosou do
31. 12. a pri splatnosti dlhopisu
k 23. 12. 2010
Spôsob, a miesto výplaty v hotovosti alebo prevodom na úèet
výnosov:
pod¾a poiadania; v NAY Leasing,
a.s., na adrese: Tuhovská 15,
830 06 Bratislava
Spôsob zdanenia dlhopisu: Úrokový výnos bude zdanený
v zmysle platných predpisov v èase
jeho vyplácania.
Predèasné splatenie:
Predèasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie pomernej èasti výnosov je moné po
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schválení iadosti podanej majite¾om dlhopisu valným zhromadením
spoloènosti.

Zverejnenie emisných
podmienok:
Zverejnenie roèných
výsledkov hospodárenia:
Vyhlásenie emitenta:
Záväzok emitenta:

Emisné podmienky budú zverejnené v Hospodárskych novinách
a v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.
Zverejnenie roèných výsledkov hospodárenia spoloènosti NAY Leasing, a.s., bude zabezpeèené v Obchodnom vestníku.
Spoloènos NAY Leasing, a.s., vyhlasuje, e dlhuje menovitú hodnotu
dlhopisu jeho majite¾ovi.
NAY Leasing, a.s., sa zaväzuje
splati doruèite¾ovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vypláca úrokový výnos v termíne uvedenom
v emisných podmienkach. Vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov
a výnosov z dlhopisov je zabezpeèené z trieb spoloènosti.

D000041
Emitent BENTRANS, s.r.o., so sídlom: Tomáikova 26, 821 01 Bratislava, IÈO: 35 795 131, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vloke è.: 22385/B pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov
zverejòuje emisné podmienky dlhopisov:
Oznaèenie emitenta:
Sídlo emitenta:
IÈO emitenta:

Názov cenného papiera:
ISIN:
Druh, forma a podoba
cenného papiera:
Mena, v ktorej budú
dlhopisy vydané:
Najvyia suma
menovitých hodnôt
vydávaných dlhopisov:
Menovitá hodnota jedného
dlhopisu:
Poèet kusov:
Oznaèenie právneho
predpisu, na základe
ktorého budú dlhopisy
vydané:

Spôsob evidencie o stave
a pohybe dlhopisov:

BENTRANS, s.r.o.
Tomáikova 26, 821 01 Bratislava
35 795 131
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloka è.: 22385/B
Dlhopis BENTRANS, s.r.o.
SK4120004714 séria 01
dlhopis na doruèite¾a v zaknihovanej podobe
SKK
25 000 000 SKK
100 000 SKK
250
Dlhopisy budú vydané v zmysle zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investièných slubách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorích predpisov (ïalej
len Zákon) a v súlade so zákonom
è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
Dlhopisy budú evidované na úète
majite¾a cenných papierov u èlena
Centrálneho depozitára cenných
papierov SR, a.s. (ïalej len CD
CP). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis
z úètu majite¾a u èlena CD CP.

Dátum zaèiatku vydávania
dlhopisov:
27. 9. 2005

Predpokladaná lehota
vydávania dlhopisov:
od 27. 9. 2005 do 27. 11. 2005
Spôsob vydania dlhopisov: Dlhopisy budú vydané na základe
neverejnej ponuky obmedzenému
okruhu osôb, ktorých poèet nepresiahne 50, a to na základe akceptácie objednávok s urèeným emisným
kurzom.
Termín splatnosti menovitej Menovitá hodnota dlhopisu bude
hodnoty dlhopisov:
splatená jednorazovo ku dòu
27. 9. 2008.
Spôsob zabezpeèenia
Emitent zabezpeèí vyplatenie výnopeòaných prostriedkov
sov z dlhopisov a splatenie menovina splatenie menovitej
tej hodnoty dlhopisu z èinnosti v súhodnoty dlhopisov
lade so svojím predmetom èinnosti
a vyplatenie výnosov:
zapísaným v obchodnom registri.
Spôsob urèenia výnosu:
Výnos je urèený pevnou úrokovou
sadzbou vo výke 5,9 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu poèas ivotnosti dlhopisu. Úroková sadzba
je poèítaná spôsobom 30/360.
Termín výplaty výnosov:
Výnos z dlhopisu bude vyplácaný
jedenkrát roène poèas ivotnosti
emisie, vdy k 27. 9. prísluného kalendárneho roku.
Emisný kurz:
100 % menovitej hodnoty. Emisný
kurz je stanovený tak, e v prvý deò
vydávania dlhopisov sa budú cenné
papiere predáva za emisný kurz
a poènúc 2. dòom vydávania sa
budú dlhopisy predáva za emisný
kurz zvýený o alikvotný úrokový
výnos vyrátaný za obdobie od prvého dòa vydávania ku dòu predchádzajúcemu dòu predaja.
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Spôsob úhrady za nákup
cenného papiera:

Úroky z omekania:

Vyhlásenie emitenta:
Záväzok emitenta:

Úèel pouitia peòaných
prostriedkov získaných
vydaním dlhopisov:
Ohodnotenie finanènej
spôsobilosti emitenta
(rating):
Temín ex-kupón:
Spôsob výplaty výnosov
dlhopisu:

Termín ex-istina:
Spôsob výplaty menovitej
hodnoty dlhopisov:

Emisné podmienky
Prevodným príkazom na úèet urèený
emitentom èíslo 262 383 2363/1100,
vedený v Tatra banke, a.s., Hodovo námestie 3, 811 06 Bratislava.
Na základe úhrady za nákup dlhopisov vydá emitent potvrdenie o upísaní dlhopisov a zabezpeèí pripísanie dlhopisov na úèet majite¾a vedeného u èlena CD CP.
V prípade, e emitent neuhradí
v termíne splatnosti istinu alebo výnos má verite¾ nárok na úrok
z omekania vo výke 12 % p. a.
(výpoèet spôsobom 30/360).
Emitent vyhlasuje, e dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majite¾ovi.
Emitent sa zaväzuje splati menovitú hodnotu dlhopisu v urèenom termíne a vypláca výnos dlhopisu
v urèených termínoch v zmysle
týchto emisných podmienok.
Finanèné prostriedky získané emisiou dlhopisov pouije emitent na
technologický rozvoj pri výrobe trkopieskov spoloènosti BENTRANS,
s.r.o.
CRA Rating Agency, a.s., udelil na
dlhy spoloènosti BENTRANS, s.r.o.,
indikatívny rating na investiènom
stupni skBaa- (i).
10 dní pred dátumom výplaty kupónu prísluného kalendárneho roka.
Úrokový výnos za prísluné obdobie
dostane na základe výpisu z registra emitenta pod¾a § 107 ods. 5
písm. d) Zákona len tá osoba, ktorá
bude majite¾om dlhopisu v pracovný
deò predchádzajúci bezprostredne
dátumu ex-kupón. Ak termín
ex-kupón pripadne na deò pracovného pokoja alebo deò pracovného
vo¾na, nárok na výplatu dlhopisu
bude ma osoba, ktorá vlastnila dlhopis v najblií pracovný deò nasledujúci po dni ex-kupón. Platba
bude realizovaná v èasovom reime
benom pri platobnom styku v SR.
Ak pripadne deò výplaty výnosu na
deò pracovného vo¾na alebo pracovného pokoja, bude výplata výnosu vykonaná najblií pracovný deò
bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.
10 dní pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty.
Menovitú hodnotu dlhopisu za prísluné obdobie dostane na základe
výpisu z registra emitenta pod¾a
§ 107 ods. 5 písm. d) Zákona len tá
osoba, ktorá bude majite¾om dlhopisu v pracovný deò predchádzajúci
bezprostredne dátumu ex-istina. Ak
termín ex-istina pripadne na deò
pracovného pokoja alebo deò pracovného vo¾na, nárok na výplatu istiny dlhopisu bude ma osoba, ktorá
vlastnila dlhopis v najblií pracovný
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deò nasledujúci po dni ex-istina.
Platba bude realizovaná v èasovom
reime benom pri platobnom styku
v SR. Ak pripadne deò výplaty menovitej hodnoty dlhopisu na deò
pracovného vo¾na alebo pracovného pokoja, bude výplata vykonaná
najblií pracovný deò bez nároku
na úrok za toto odsunutie platby.

Platobné miesto
BENTRANS, s.r.o., Tomáikova 26,
a platobný agent:
821 01 Bratislava
Obmedzenie prevodite¾nosti
cenného papiera,
predkupné právo
Dlhopis je prevodite¾ný bez obmea výmenné práva:
dzenia.
Spôsob uverejnenia
Skutoènosti dôleité pre uplatnenie
skutoèností dôleitých
práv z dlhopisov bude emitent zvepre uplatnenie práv
rejòova v denníkoch s celotátnou
majite¾ov CP:
pôsobnosou uverejòujúcich burzové správy a zasiela majite¾om dlhopisov na adresu uvedenú v CD CP,
prípadne na adresu právneho zástupcu, ktorú mu majite¾ cenného
papiera oznámi.
Zdaòovanie dlhopisu:
Výnos z dlhopisu bude zdaòovaný
v zmysle platných daòových predpisov Slovenskej republiky platných
v èase vyplácania výnosov.
Ruèitelia, garancie
Okrem zákonom stanoveného prea záruky za dlhopisy:
hlásenia predstavenstva o návratnosti emisie sa emitent zaväzuje:
e poèas doby nesplatenia emisie
nedôjde k predaju alebo prevodu
hlavných hmotných a nehmotných
aktív spoloènosti (v úètovnej hodnote vyej ako 1 mil. Sk),
e do doby splnenia vetkých platobných záväzkov vyplývajúcich
z dlhopisov nezriadi k zaisteniu
akýchko¾vek svojich súèasných alebo budúcich záväzkov k svojmu súèasnému ani budúcemu obchodnému
majetku záloné právo ani akéko¾vek
iné práva tretích osôb,
e zadlenos spoloènosti vyjadrená podielom cudzích zdrojov na celkových pasívach spoloènosti nepresiahne hodnotu 60 % a
e do doby splatnosti dlhopisov
bude generovaný zisk spoloènosti
akumulovaný vo vlastnom kapitáli
spoloènosti.
Umorovací fond
Pre zabezpeèenie záväzkov vyplýna splatenie menovitej
vajúce z emisie dlhopisov zriadi
hodnoty dlhopisov:
emitent umorovací fond, na ktorý
bude vklada finanèné prostriedky
nasledujúco:
do 20. 9. 2007 vo výke 20 % z celkovej sumy menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov,
do 20. 3. 2008 vo výke 50% z celkovej sumy menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov,
do 20. 9. 2008 vo výke 100 %
z celkovej sumy menovitých hodnôt
vydávaných dlhopisov a 100 % výnosu dlhopisu za posledný rok.
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Emisné podmienky

Predèasné splatenie
menovitej hodnoty:

Emitent si vyhradzuje právo predèasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu od 27. 9. 2007. Majitelia dlhopisov majú nárok na predèasné splatenie menovitej hodnoty
v prípade, e emitent nesplatí v termíne splatnosti aspoò jeden výnos
z dlhopisu, najskôr vak 1 rok od
termínu zaèiatku vydávania dlhopisu.
V prípade, e bude splnená podmienka na nárok na predèasné
splatenie menovitej hodnoty dlhopisov, je majite¾ povinný poiada
o splatenie menovitej hodnoty úradne overenou písomnou iadosou
podpísanou osobami oprávnenými
kona v mene majite¾a dlhopisu
v sídle emitenta. V prípade, e majite¾om dlhopisu je právnická osoba,
k iadosti je povinná priloi výpis
z obchodného registra, nie starí
ako tri mesiace.
Emitent je povinný zabezpeèi predèasné splatenie menovitej hodnoty
dlhopisu do 30 dní odo dòa prijatia
iadosti o predèasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu.
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V prípade predèasného splatenia
menovitej hodnoty dlhopisu bude
úroèenie dlhopisu ukonèené dòom
odoslania finanèných prostriedkov
z úètu emitenta.

Obchodovate¾nos:
Spôsob zverejnenia
roèných výsledkov
hospodárenia:
Premlèanie práv
z dlhopisov:

Vyhlásenie:

Dlhopisy nebudú obchodované na
Burze cenných papierov, ani na
iných organizovaných trhoch.
Emitent bude zverejòova roèné výsledky hospodárenia v zmysle zákona v denníkoch s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcich burzové
správy a v sídle spoloènosti.
Práva z dlhopisov vrátane splatenia
menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlèujú pod¾a § 23 zákona è. 530/1990
Zb. o dlhopisoch v znení neskorích
predpisov po uplynutí 10 rokov odo
dòa splatnosti.
Tieto emisné podmienky nie sú pod¾a § 121 Zákona povaované za
akéko¾vek oznámenie, odporúèanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka pod¾a § 120
Zákona.

Emisné podmienky hypotekárnych záloných listov
D000042
Emitent Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom: Hodova 11, 010 11 ilina, IÈO: 31 575 951, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ilina, v oddiele: Sa, vo vloke è.: 148/L, pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov
zverejòuje emisné podmienky dlhopisov  hypotekárnych záloných listov:
Obchodné meno a sídlo emitenta:
Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom: Hodova 11, 010 11 ilina, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ilina, oddiel: Sa, vloka è.: 148/L (ïalej len emitent)
IÈO:
31 575 951
Názov cenného papiera:
Hypotekárny záloný list Dexia banka Slovensko a.s. II.
Skrátený názov cenného papiera:
HZL DBS II.
ISIN:
SK4110001373
Menovitá hodnota cenného papiera:
10 000 000,00 SKK
Poèet kusov cenných papierov:
200 kusov
Najvyia suma menovitých hodnôt cenných papierov:
2 000 000 000,00 SKK
Emisný kurz:
90  110 % z menovitej hodnoty cenného papiera. Emisný kurz
bude v období primárneho predaja po dátume zaèiatku vydávania cenných papierov zvýený o alikvotný úrokový výnos.
Dátum zaèiatku vydávania cenných papierov:
7. 11. 2005

Druh, forma a podoba cenných papierov:
dlhopisy  hypotekárne záloné listy na meno v zaknihovanej podobe (ïalej len dlhopisy) vedené v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ïalej len CDCP)
Spôsob a predpokladaná lehota vydávania cenných papierov:
Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je do 7. 11. 2010.
Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a budú
ponúkané vopred vybraným investorom, ktorých poèet nepresiahne sto. Dlhopisy budú vydávané na základe zmlúv o primárnom úpise cenných papierov.
Výnosy cenných papierov:
Pevný 3,41 % p. a., kalkulaèná báza na výpoèet výnosu je
30E/360.
Termín výplaty výnosu:
1 x roène, vdy k 7. 11. prísluného roka.
Splatnos menovitej hodnoty cenného papiera:
7. 11. 2012, po uvedenom termíne sa dlhopis neúroèí.
Dátum Ex-kupón:
Dátum Ex-kupón je stanovený na 30. kalendárny deò pred prísluným dátumom výplaty kupónu.
Spôsob výplaty kupónovej platby a splatenia menovitej hodnoty cenného papiera:
Prísluná výplata kupónu a splatenie menovitej hodnoty dlhopisu
bude zrealizované na základe iadosti majite¾a bezhotovostne

164

Emisné podmienky

prevodom na bankový úèet majite¾a. Ak dátum výplaty kupónu
alebo dátumu splatenia menovitej hodnoty nepripadne na pracovný deò, bude kupón alebo menovitá hodnota vyplatená v najblií nasledujúci pracovný deò bez nároku na ïalie úroèenie.
Dátum Ex-istina:
Dátum Ex-istina je stanovený na 30. kalendárny deò pred dátumom splatnosti emisie.
Výplatné miesto úrokov a istiny:
Dexia banka Slovensko a.s., Hodova 11, 010 11 ilina
Vyhlásenie emitenta:
Dexia banka Slovensko a.s. vyhlasuje, e dlhuje majite¾ovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu.
Záväzok emitenta:
Emitent sa zaväzuje splati majite¾ovi dlhopisu menovitú hodnotu
dlhopisu a vypláca úrokový výnos v zmysle emisných podmienok.
Spôsob zabezpeèenia peòaných prostriedkov na splatenie
menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov:
Peòané prostriedky na výplatu výnosov a splatnos menovitej
hodnoty dlhopisov zabezpeèí banka z peòaných prostriedkov zo
splátok poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhrad-
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ného krytia v zmysle zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
Zdaòovanie cenného papiera:
Výnos podlieha zdaneniu v zmysle veobecne záväzných právnych predpisov platných v èase výplaty výnosu.
Obchodovanie na sekundárnom trhu:
Banka poiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., o prijatie hypotekárnych záloných listov na regulovaný vo¾ný trh cenných papierov.
Prevodite¾nos cenného papiera:
Dlhopis je vo¾ne prevodite¾ný, nie je s ním spojené iadne predkupné alebo výmenné právo.
Doplnková informácia:
Práva z dlhopisov sa premlèujú uplynutím 10 rokov odo dòa ich
splatnosti.
S investíciou do dlhopisov je spojené riziko a doterají alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Zverejnenie
týchto emisných podmienok nie je oznámením v zmysle verejnej
ponuky pod¾a § 120 zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích právnych predpisov.

D000043
Emitent "Tatra banka, akciová spoloènos"  v jazyku slovenskom "Tatra bank"  v jazyku anglickom "Tatra bank, Aktiengesellschaft"  v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IÈO: 00 686 930,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vloke è.: 71/B, pod¾a § 3 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch v znení neskorích predpisov zverejòuje emisné podmienky dlhopisov  hypotekárnych záloných listov:
Obchodné meno, sídlo a IÈO emitenta:
Tatra banka, a.s., Hodovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IÈO:
00 686 930, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloka è.: 71/B (ïalej len emitent alebo
banka)
Názov cenných papierov:
HYPOTEKÁRNY ZÁLONÝ LIST TB-HZL XIII
ISIN:
SK4120004789 séria 01
Menovitá hodnota kadého cenného papiera:
1 000 000 Sk
Najvyia suma menovitých hodnôt cenných papierov:
1 000 000 000 Sk
Druh, forma a podoba cenných papierov:
Dlhopisy  hypotekárne záloné listy vo forme na doruèite¾a v zaknihovanej podobe v zmysle zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích
predpisov (ïalej na úèely týchto emisných podmienok len cenné
papiere alebo dlhopisy, resp. dlhopis) vedené v evidencii
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., 29. augusta
1/A, 814 80 Bratislava, IÈO: 31 338 976 (ïalej len CDCP SR).
Úèel vydávania cenných papierov:
Refinancovanie hypotekárnych úverov.
Spôsob, zaèiatok a predpokladaná lehota vydávania cenných papierov:
Banka zaène vydáva dlhopisy dòa 21. 11. 2005 (ïalej len "dátum vydania emisie") ich pripisovaním na úèty majite¾ov cenných
papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. èlena CDCP SR
v zmysle § 13 ods. 1 zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov. Predpokladaná lehota vydávania je 1 rok. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdate¾om, ktorí po dohode s bankou zaplatia
emisný kurz a prísluný alikvotný úrokový výnos na úèet a ku
dòu, ktoré stanoví banka.

Výnos cenných papierov:
Dlhopisy budú úroèené pohyblivou úrokovou sadzbou
12-mesaèný BRIBOR, ktorý je stanovovaný a zverejòovaný v súlade s pravidlami Národnej banky Slovenska. Výka úrokovej
sadzby pre kadé úrokové obdobie bude urèená hodnotou 12 M
BRIBOR-u fixovaného 2 pracovné dni pred dòom zaèiatku prísluného úrokového obdobia. V prípade, ak 12 M BRIBOR nebude 2 pracovné dni pred zaèiatkom úrokového obdobia fixovaný,
bude pouitý posledný predchádzajúci fixovaný 12 M BRIBOR.
Úrokovým obdobím sa rozumie obdobie odo dòa výplaty výnosu
(vrátane) do nasledujúceho dòa výplaty výnosu v zmysle týchto
emisných podmienok, prièom prvým úrokovým obdobím je obdobie od dátumu vydania emisie (vrátane) do dòa prvej výplaty výnosu. Báza na výpoèet výnosu je 30/360.
Vyhlásenie a záväzok emitenta:
Banka vyhlasuje, e dlhuje majite¾ovi dlhopisu jeho menovitú
hodnotu a prísluný výnos a zaväzuje sa ich vypláca v súlade
s týmito emisnými podmienkami.
Splatnos menovitej hodnoty cenných papierov:
21. 11. 2010 (ïalej len deò splatnosti)
Výplaty výnosov cenných papierov a splatenie cenných papierov:
Banka sa zaväzuje odo dòa dátumu vydania emisie poèas piatich
rokov, kadý rok k rovnakému dòu 21. 11. (ïalej len "deò výplaty
výnosu"), zaèínajúc 21. 11. 2006, vypláca výnos dlhopisov bezhotovostným prevodom v prospech bených úètov tým majite¾om
dlhopisu(ov), ktorí budú jeho majite¾mi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dòa predchádzajúceho deò výplaty výnosu (exkupón =
= deò výplaty výnosu  15 dní) pod¾a evidencie dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. èlenom CDCP SR a ktorí písomne banku poiadajú o vyplatenie výnosu tak, e v iadosti uvedú èíslo svojho
beného úètu, na ktorý sa má výnos vyplati. Ak deò výplaty výnosu dlhopisu pripadne na deò pracovného vo¾na alebo majite¾
dlhopisu nepoiada banku o výplatu výnosu do dòa výplaty výnosu dlhopisu alebo majite¾ dlhopisu nebude ma vedený bený
úèet, má banka povinnos vyplati majite¾ovi dlhopisu výnos dlho-
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pisu a v najblií nasledujúci pracovný deò od dòa výplaty výnosu dlhopisu, v ktorý bude majite¾om dlhopisu súèasne splnená
podmienka doruèenia písomnej iadosti o výplatu výnosu a podmienka ma otvorený bený úèet, na ktorý poiada banku výnos
vyplati. Majite¾ovi dlhopisu neprináleí iadny výnos ani úrok za
obdobie od dòa výplaty výnosu dlhopisu po najblií nasledujúci
pracovný deò, v ktorý bude majite¾om dlhopisu súèasne splnená
podmienka doruèenia písomnej iadosti o výplatu výnosu a podmienka ma otvorený bený úèet, na ktorý poiada banku výnos
vyplati.
Banka sa zaväzuje splati majite¾om dlhopisov menovitú hodnotu
dlhopisov ku dòu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech bených úètov tým majite¾om dlhopisu(ov), ktorí budú majite¾mi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dòa predchádzajúceho
deò splatnosti (existina = deò splatnosti  15 dní), a to pod¾a evidencie dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. èlenom CDCP SR
a ktorí písomne poiadajú banku o splatenie dlhopisu tak, e
v iadosti uvedú èíslo svojho beného úètu, na ktorý sa má menovitá hodnota dlhopisu vyplati. Ak deò splatnosti dlhopisu pripadne na deò pracovného vo¾na alebo majite¾ nepoiada banku
o splatenie menovitej hodnoty dlhopisu do dòa splatnosti alebo
nebude ma vedený bený úèet, má banka povinnos splati majite¾ovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu a v najbliom nasledujúcom pracovnom dni odo dòa splatnosti, a to v deò, v ktorý bude
majite¾om dlhopisu súèasne splnená podmienka doruèenia písomnej iadosti o splatenie menovitej hodnoty a podmienka ma
otvorený bený úèet, na ktorý poiada banku menovitú hodnotu
vyplati. Majite¾ovi dlhopisu neprináleí iadny výnos ani úrok za
obdobie od dòa splatnosti dlhopisu po najblií nasledujúci pracovný deò, v ktorý bude majite¾om dlhopisu súèasne splnená
podmienka doruèenia písomnej iadosti o splatenie menovitej
hodnoty a podmienka ma otvorený bený úèet, na ktorý poiada
banku menovitú hodnotu vyplati.
iadosti o výplatu výnosu a splatenie menovitej hodnoty adresované do sídla banky, Referát BO kapitálového trhu (platobné
miesto), môu majitelia dlhopisov doruèi do ktorejko¾vek poboèky a expozitúry banky. Banka nie je povinná iados o výplatu výnosu a splatenie menovitej hodnoty akceptova v prípade, ak:
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 nebude vyhotovená na formulári, ktorý banka vytvorí a bude
na tento úèel k dispozícii v poboèkách a expozitúrach banky,
 nebude podpis majite¾a dlhopisu v tejto iadosti overený notárom, okrem prípadu, keï bol podpis majite¾a dlhopisu overený
zamestnancom banky v poboèke alebo expozitúre banky.
Spôsob zabezpeèenia splatenia cenných papierov a vyplatenie výnosov cenných papierov:
Banka zabezpeèí peòané prostriedky na splatenie menovitej
hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov tým spôsobom, e pouije peòané prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia
v zmysle § 16 ods. 5 zákona è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
Obchodovate¾nos cenných papierov:
Banka poiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., o prijatie dlhopisov na kótovaný paralelný trh.
Zdaòovanie výnosu cenného papiera:
Výnos podlieha zdaneniu v zmysle veobecne záväzných právnych predpisov platných v èase výplaty výnosu.
Emisný kurz cenných papierov:
90  110 % z menovitej hodnoty dlhopisu
Prevodite¾nos cenných papierov:
Prevodite¾nos dlhopisov nie je obmedzená. S dlhopismi nie je
spojené iadne predkupné alebo výmenné právo.
Spôsob uverejnenia skutoèností dôleitých pre majite¾ov
cenných papierov:
Banka bude zverejòova skutoènosti dôleité na uplatnenie práv
z dlhopisov v denníkoch uverejòujúcich burzové správy s celotátnou pôsobnosou alebo na internetovej stránke www.tatrabanka.sk,
a to pod¾a jej vlastného výberu.
Upozornenie:
Tieto emisné podmienky nie sú akýmko¾vek oznámením v zmysle verejnej ponuky pod¾a § 120 zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.

D000044
Emitent Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., so sídlom: Na Pøíkopì 854/14, 115 20 Praha 1-Nové Mìsto, Èeská republika, IÈO:
00 001 350, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B.XXXVI, vo vloke è.: 46, pod¾a § 3 ods. 5 zákona
è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov zverejòuje emisné podmienky dlhopisov  hypotekárnych záloných listov:
Obchodné meno a sídlo emitenta:
Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., Praha 1-Nové Mìsto, Na
Pøíkopì 854/14, PSÈ: 115 20, Èeská republika, IÈO: 00 001 350,
spoloènos zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, oddiel: B.XXXVI, vloka è.: 46, prostredníctvom svojej
organizaènej zloky podnikajúcej v SR s týmto oznaèením: Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., poboèka zahraniènej banky
v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IÈO: 30 805 066, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vloka èíslo: 168/B (ïalej len emitent, ÈSOB alebo banka)
Názov dlhopisu:
Hypotekárny záloný list ÈSOB III.
Druh, forma a podoba cenných papierov (ïalej len CP):
zaknihovaný hypotekárny záloný list na doruèite¾a (ïalej len
dlhopis)
Oznaèenie CP pod¾a medzinárodného systému èíslovania
na identifikáciu CP:
ISIN: SK4120004771 séria 01
Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný:
Sk (Slovenská koruna)
Menovitá hodnota dlhopisu:
1 000 000 Sk

Poèet kusov:
800
Najvyia suma menovitých hodnôt cenných papierov:
800 000 000 Sk
Emisný kurz dlhopisov:
90  110 % menovitej hodnoty. Rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom (bez AÚV) bude áiom alebo
disáiom banky.
Dátum zaèiatku vydávania dlhopisov:
15. 11. 2005
Lehota vydávania dlhopisov:
Banka zaène vydáva dlhopisy dòa 15. 11. 2005 (dátum zaèiatku
vydávania dlhopisov). Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky výluène kvalifikovaným investorom. Dlhopisy sa budú
vydáva poèas predpokladanej mesaènej lehoty plynúcej od dátumu zaèiatku vydávania dlhopisov. Banka vydá dlhopisy len tým
nadobúdate¾om, ktorí splnila vetky zmluvne dohodnuté podmienky.
Spôsob urèenia výnosu dlhopisu:
Pevnou úrokovou sadzbou z menovitej hodnoty vo výke 2,9 %
p. a. Báza na výpoèet výnosu je 30/360.
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Splatnos menovitej hodnoty dlhopisu:
15. 11. 2010
Výplata výnosu dlhopisu:
Banka sa zaväzuje odo dòa vydania prvého dlhopisu po dobu
piatich rokov kadý rok k 15. 11. zaèínajúc 15. 11. 2006 vypláca
výnos dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech beného
bankového úètu tým majite¾om dlhopisov, ktorí budú ich majite¾mi
ku koncu pracovnej doby pod¾a evidencie dlhopisov vedenej
v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ïalej
CDCP), resp. èlenom CDCP k 15. 10. Majite¾ dlhopisu je povinný o výplatu výnosu poiada banku písomnou iadosou s uvedením èísla beného úètu, na ktorý sa má výnos vyplati. V prípade, ak deò výplaty výnosu pripadne na deò, ktorý nie je
pracovným dòom, ale je dòom pracovného pokoja, alebo ak majite¾ dlhopisu neposlal platnú iados so správnym èíslom svojho
beného bankového úètu, za termín výplaty sa povauje najblií
nasledujúci pracovný deò. Pri výplate výnosu cenného papiera
v iný termín ako 15. 11. v dôsledku uvedených dôvodov majite¾
dlhopisu nemá nárok na iaden ïalí úrokový výnos a ani na iné
plnenia.
Výplata menovitej hodnoty dlhopisu:
Banka sa zaväzuje splati celú menovitú hodnotu dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech beného bankového úètu
tým majite¾om dlhopisov, ktorí budú ich majite¾mi ku koncu pracovnej doby CDCP 15. 10. 2010 pod¾a evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. èlenom CDCP. Majite¾ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty poiada banku písomnou iadosou
s uvedením èísla beného bankového úètu, na ktorý sa má menovitá hodnota vyplati. V prípade, ak deò výplaty menovitej hodnoty dlhopisu pripadne na deò, ktorý nie je pracovným dòom, ale
je dòom pracovného pokoja, alebo ak majite¾ dlhopisu neposlal
platnú iados so správnym èíslom svojho beného bankového
úètu, za termín výplaty sa povauje najblií nasledujúci pracovný deò. Pri výplate menovitej hodnoty dlhopisu v iný termín ako
15. 11. 2010 v dôsledku uvedených dôvodov majite¾ dlhopisu
nemá nárok na iadne ïalie úrokové výnosy z menovitej hodnoty cenného papiera a ani na iné plnenia. iados o výplatu výnosu
a výplatu menovitej hodnoty s úradne overeným podpisom
doruèuje majite¾ dlhopisu útvaru Investièné bankovníctvo SR.
Výplatné miesto výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu:
Èeskoslovenská obchodní banka, a.s., poboèka zahraniènej
banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava
Vyhlásenie emitenta:
Emitent vyhlasuje, e majite¾ovi dlhopisu dlhuje jeho menovitú
hodnotu.
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Záväzok emitenta:
Emitent sa zaväzuje splati menovitú hodnotu a vypláca výnos
dlhopisu jeho majite¾ovi v súlade s týmito emisnými
podmienkami.
Spôsob zabezpeèenia peòaných prostriedkov na výplatu
menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenie výnosu dlhopisu:
Vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu bude zabezpeèené zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona
è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorích predpisov.
Zdaòovanie výnosu z cenného papiera:
Výnos podlieha zdaneniu v zmysle veobecne záväzných právnych predpisov platných v èase výplaty výnosu.
Obchodovanie na sekundárnom trhu:
Banka neplánuje poiada Burzu cenných papierov v Bratislave,
a.s., ani inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu
o prijatie dlhopisov na akýko¾vek trh cenných papierov.
Obmedzenie prevodite¾nosti cenného papiera:
Dlhopis je vo¾ne prevodite¾ný, nie je s ním spojené iadne predkupné alebo výmenné právo.
Spôsob uverejòovania skutoèností spojených s uplatòovaním práv majite¾a dlhopisu:
Banka bude zverejòova skutoènosti dôleité na uplatnenie práv
z dlhopisu v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou v SR
uverejòujúcou burzové správy alebo na web. stránke
www.csob.sk, a to pod¾a jej vlastného výberu.
Osobitné ustanovenie:
Emitent vyhlasuje, e vetky spory, ktoré môu v súvislosti s vydávaním hypotekárnych záloných listov vzniknú vrátane sporov
o platnos hypotekárnych záloných listov, ich predaj, ako aj výklad týchto emisných podmienok budú rieené pred prísluným
súdom Slovenskej republiky pod¾a zákona è. 99/1963 Zb. Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov platného v Slovenskej republike a budú sa spravova právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
Upozornenie:
Tieto emisné podmienky nie sú akýmko¾vek oznámením v zmysle verejnej ponuky pod¾a § 120 zákona è. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov. Práva z dlhopisov sa premlèujú po uplynutím
10 rokov odo dòa ich splatnosti.
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pecifikácia prijatého podielu
zaplatenej dane z príjmov
000357
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Telovýchovná jednota Lokomotíva Koice, so sídlom: Èerme¾ská 1, Koice, PSÈ: 040 01, IÈO: 31 942 351, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto
údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004:
Finanèné prostriedky boli pouité v zmysle § 50 ods. 5 písm. e) citovaného zákona na podporu portu detí portových klubov TJ Lokomotíva Koice, Èerme¾ská 1 v Koiciach.
PRÍJEM  výka poukázaných finanèných prostriedkov z 2 % dane za rok 2004: 262 955 Sk
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
portové vybavenie
spotreba elektrickej energie
poplatky za tartovné
cestovné portovcov
výdavky spolu

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
47 345
13 151
13 950
188 509
262 955

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

Iné údaje

q

000358
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Zdruenie rodièov koly pri Materskej kole, so sídlom:
Cyprichova 74, Bratislava, PSÈ: 831 53, IÈO: 17 319 617, SID: 164, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2003:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Výka pouitého podielu zaplatenej
Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane
dane na tento úèel (v Sk)
99 520
Rekontrukcia pieskovísk
10 937
Vybavenie tried stolmi a stolièkami

Iné údaje
Realizované
Realizované

q

000359
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Obèianske zdruenie Rodinný detský domov, so
sídlom: Pieany, Lipová 65/15, Pieany, PSÈ: 921 01, IÈO: 34 004 777, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.

Poskytovanie sociálnej pomoci deom
v Rodinnom detskom domove, n.o.

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
281 577

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

Iné údaje

Dar Rodinný detský domov, n.o.
q

000360
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Zdruenie odborárov operatívneho personálu blokových dozorní a zmenových ininierov, so sídlom: Atómové el. Mochovce, Kalná nad Hronom, PSÈ: 935 32, IÈO: 37 867 911, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2003:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)

Ochrana a podpora zdravia
1.
2.

Regeneraèné a rehabilitaèné procedúry
Rekreaèno-portové vyuitie
Zabezpeèovanie liekov a vitamínových
prípravkov
Uhradenie kurzov cudzieho jazyka pre
èlenov zdruenia

81 273
Podpora vzdelávania

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

37 543
q

Iné údaje
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000361
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Obèianske zdruenie KLUB DOWNOVHO SYNDRÓMU, so sídlom: Kuzmányho 11, Koice, PSÈ: 040 01, IÈO: 35 537 213, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb za rok 2004:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.
3.
4.

Kultúrne a spoloèenské akcie
Vzdelávanie
Klubová èinnos
portovo-relaxaèné pobyty

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
7 402
36 220
5 536
100 950

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

Iné údaje

Kultúrne a divadelné predstavenia
Nákup literatúry, podpora Z
Klubové akcie
Relaxaèné pobyty, tábory

q

000362
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: AK Slávia Trnava, so sídlom: Rybníková 14, Trnava, PSÈ: 917 82, IÈO: 00 688 681, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004.
V roku 2004 obdrala AK Slávia Trnava finanèné prostriedky z 2 % dane vo výke 208 881,00 Sk.
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Úèas pretekárok bedmintonového klubu
na pretekoch iaèok a dorasteniek
Materiálne zabezpeèenie nohejbalového
drustva iakov a dorastencov
Závodná èinnos futbalového drustva
iakov
Materiálne zabezpeèenie futbalového
drustva iakov a prípravky
Vysokohorská turistika èlenov
horolezeckého klubu
Súaná èinnos mládeníckeho drustva
klubu dráhový golf
Materiálne zabezpeèenie pretekárok
G-klubu (portová gymnastika a aerobik)
Úèas drustiev atletického,
basketbalového a futbalového klubu na
súaiach
Spolu

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

22 086,00

Úhrada cestovného na súae, úhrada
tartovných poplatkov, ubytovanie

10 039,00

Nákup dresov a portovej obuvi

23 910,00

Preprava autobusom na zápasy drustva

10 750,00

Zakúpenie futbalových lôpt
Zabezpeèenie stravy na letnom
turistickom zraze

2 001,00
10 725,00

Iné údaje

Vklady do súaí, ubytovanie pretekárov
Nákup portového obleèenia, nákup
portových taiek, nákup vitamínov

30 000,00

Úhrada faktúr za prepravu autobusovou
dopravou

99 370,00
208 881,00
q

000363
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Stolnotenisový klub BRICON TRNAVA, so sídlom:
Teodora Tekela 11, Trnava, PSÈ: 917 00, IÈO: 34 008 942, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto
údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.

Nájom za telocvièòu
Nájom za telocvièòu
Nájom za telocvièòu
Nájom za telocvièòu
Materiál pre èinnos klubu

3.

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
20 790
14 850
19 440
6 600

26 000
Materiál pre èinnos klubu

4.

18 754
q

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane
f. è. 06/04
f. è. 18/04
f. è. 33/05
f. è. 45/05
f. è. 112/2004:
17 500  stolnotenisový stôl
1 500  stolnotenisová sieka
4 500  lepidlo na stolnotenisové rakety
2 500  stolnotenisové loptièky
èas faktúry
f. è. 124/2005:
18 754  poahy na stolnotenisové rakety

Iné údaje
Z Vanèurova
Z Vanèurova

Firma: Zelman
Duan, TN
Firma: Zelman
Duan, TN
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000364
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: AFZ SPORT TEAM Valaská, so sídlom: TDH 454,
Valaská, PSÈ: 976 46, IÈO: 35 981 717, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004:
Celková výka prijatých finanèných prostriedkov v roku 2004 predstavovala sumu 116 601 Sk.
Úèel pouitia podielu zaplatenej
dane
Úèas na pretekoch
Úèas na pretekoch
Úèas na pretekoch
Materiálové vybavenie
Materiálové vybavenie

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
8 900
7 200
17 434
56 000
37 000

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane
tartovné
poplatky za trénovanie, testovanie a iné
PHM
motor motokáry
podvozok motokáry

Iné údaje
výdavkové pokladnièné doklady
výdavkové pokladnièné doklady
výdavkové pokladnièné doklady
výdavkový pokladnièný doklad
výdavkový pokladnièný doklad

q

000365
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné
centrum v Liptovskom Mikulái, so sídlom: Garbiarska, Liptovský Mikulá, PSÈ: 031 01, IÈO: 12 664 979 012, zverejòuje pod¾a § 50
ods. 13 zákona è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzických osôb a právnických osôb za rok 2004:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.
3.
4.

Soc.  rehabilitaèné pobyty, masáe
a term. kúpaliská
portové hry
kolenie
Kultúrna a poznávacia èinnos
Prostriedky podielu zo zaplatenej dane
spolu

Výka pouitého podielu zaplatenej
dane na tento úèel (v Sk)
75 657,50
16 422,00
14 980,00
34 500,00

Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane

Iné údaje

cestovné, vstupné, zaplatenie pobytu
stravné, zakúpenie cien
cestovné, stravné
cestovné, vstupné

141 559,50
q

000366
Prijímate¾ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: Neinvestièný fond ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáziu, so sídlom: Bratislavská 622/38, Ve¾ký Meder, PSÈ: 932 01, IÈO: 36 080 705, zverejòuje pod¾a § 50 ods. 13 zákona
è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje o pecifikácii pouitia ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb za rok 2003 v prijatej výke 309 273 Sk:
Úèel pouitia podielu zaplatenej dane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
Spolu:

Výka pouitého podielu zaplatenej
Spôsob pouitia podielu zaplatenej dane
dane na tento úèel (v Sk)
1 965,00
nákup uèebných pomôcok
14 580,50
nákup portových trièiek
zakladanie neziskovej organizácie Ve¾ký
200 000,00
Meder Centrum mládee
3 512,00
nákup uèebných pomôcok
6 510,00
nákup uèebných pomôcok
82 705,50
nákup uèebných pomôcok
309 273,00
q

Iné údaje
realizované
realizované
realizované
realizované
realizované
realizované

