
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Predkladá sa

Zostavil – názov spracovateľskej jednotky a meno:

Ohlasuje sa vykazujúcou jednotkou (označí sa X):

Priama investícia (vznik a zmena podielu na základnom imaní) – vypĺňa sa časť A a C

a) v zahraničí b) v tuzemsku

Finančný úver majúci charakter priamej investície – vypĺňa sa časť A a C

a) poskytnutý b) prijatý

Finančný úver (okrem finančného úveru majúceho charakter priamej investície) – vypĺňa sa časť A a C

a) poskytnutý b) prijatý

Tuzemské cenné papiere (akcie), ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka – vypĺňa sa časť A, B a C

a) kúpa od cudzozemca b) predaj cudzozemcovi

Časť A:

1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

10.

11. 12. z toho doteraz uhradené:

Časť C:

13. 14.

15.

16. 17.

18.

19. 20. 21.

Banka (kód): Odtlačok pečiatky:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej  za správnosť údajov:
Telefón / fax: Podpis osoby zodpovednej za správnosť údajov:
Dátum odoslania:

Hlásenie doručené banke sa po kontrole podľa § 11 a 12 zákona doručuje

Národnej banke Slovenska do piatich dní po jeho predložení banke.

IČO:

Kúpa a predaj tuzemských cenných papierov (akcií) cudzozemcovi, ktorých emitentom je iný tuzemec ako vykazujúca 
jednotka

Dátum inkasa:

Obec:Ulica: PSČ:

Celková hodnota kúpy / predaja CP v Sk:

Kúpna cena za akciu v Sk:Počet kusov akcií:

Cudzozemec / tuzemec v zahraničí

Obchodné meno / meno a priezvisko:

Kód krajiny:

Štatutárny orgán:

Telefón:

v tis. Sk:

Hodnota inkasa v jedn. cudzej meny:

Podiel na základnom imaní emitenta (v %) po realizácii obchodu:

Časť B:

Odtlačok pečiatky:

Inkasá a platby

Obchodné meno emitenta:

OKEČ

Hlásenie sa vzťahuje na tuzemca alebo organizačnú zložku cudzozemca v tuzemsku (ďalej len
„vykazujúca jednotka").

a) pri platbe voči cudzozemcovi alebo tuzemcovi v zahraničí banke alebo pobočke zahraničnej
    banky (ďalej len „banka") s príkazom na prevod peňažných prostriedkov,

V Z O R

OHP (NBS) 1-99

IČO / rodné číslo vykazujúcej jednotky

Hlásenie o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, finančných úverov
a tuzemských cenných papierov

b) pri inkase od cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí banke do 15 dní od pripísania 
    peňažných  prostriedkov na účet.

Okres

Dátum platby:

Platobný titul:Kód krajiny:Kód meny:

v tis. Sk:

Hodnota platby v jedn. cudzej meny:

Obec: PSČ: Fax:
Okres: E-mail:

Názov vykazujúcej 
jednotky:

Ulica:

Príloha č. 1 k opatreniu č. 613/2003 Z. z.

Telefón:



IČO/rodné č íslo vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa
uvádza identifikačné číslo organizácie, pri fyzickej osobe sa uvádza rodné číslo.

OKEČ – uvádza sa kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Vypĺňa sa pri právnickej osobe

a fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitného predpisu.2)

Okres – uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka. Vypĺňa

sa podľa osobitného predpisu.3)

Názov vykazujúcej jednotky – pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza presný
názov, sídlo, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
telefón, pri fyzickej osobe sa uvádza meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefón.

Názov spracovate ľskej jednotky – presný názov, meno, telefón, fax. Spracovateľskou jednotkou sa
rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie. 

Časť A:
r. 1 Pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza obchodné meno, pri fyzickej osobe sa

uvádza meno a priezvisko cudzozemca alebo tuzemca v zahraničí.
r. 2 Kódom krajiny sa rozumie  číselník kódov krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedenej

v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.

Časť B:
r. 3 – 7 Vyplnia sa údaje o emitentovi.
r. 8, 9 Uvádzajú sa údaje o kúpe tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) od cudzozemca alebo

o predaji tuzemských cenných papierov majetkovej povahy (akcií) cudzozemcovi, pričom emitentom
týchto cenných papierov je iný tuzemec ako vykazujúca jednotka.

r. 10 Uvádza sa percentuálny podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní emitenta.
r. 11 CP sa rozumie cenný papier. Uvádza sa údaj podľa kúpnej zmluvy. 
r. 12 Uvádza sa hodnota skutočne uhradenej sumy ku dňu hlásenia.

Časť C:
r. 13, 14, 16, 17 Uvádza sa hodnota oznamovaného inkasa alebo platby a dátum ich uskutočnenia.
r. 15, 18 Uvádza sa prepočet oznamovaného inkasa alebo platby v tisícoch slovenských korún, ktorý sa určuje

kurzom platným v deň realizácie platby alebo pripísania inkasa.
r. 19 Kódom meny sa rozumie číselník kódov peňažných mien podľa medzinárodnej normy ISO 4217 uvedenej

v prílohe č. 9 druhej časti. Použije sa trojmiestny alfabetický kód.
r. 20 Kódom  krajiny  sa  rozumie  číselník kódov krajín podľa medzinárodnej  normy  ISO 3166 uvedenej 

v prílohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.

r. 21 Uvádza sa platobný titul podľa osobitného predpisu.4)

Použité skratky:

jedn.  –  jednotky      
tis.     –  tisíc

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každú platbu a inkaso samostatne.

Metodika na vypracúvanie Hlásenia o inkasách a platbách týkajúcich sa priamych investícií, 
finančných úverov a tuzemských cenných papierov


