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ZÁKON

z 1. februára 2002

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č .
188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb.,
zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č.
261/2001 Z. z. a zákona č. 281/2001 Z. z. sa mení takto:

V § 788 ods. 2 sa vypúšťajú slová „schválené orgánom štátneho dozoru v poisťovníctve".

Čl. III
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „schválené dozorným orgánom" a vypúšťa sa druhá veta.

2. V § 6 ods. 3 sa slovo „úrad" nahrádza slovami „Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")."

Čl. IV
Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa mení takto:

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a schválené všeobecné poistné podmienky Úradom pre finančný trh podľa osobitného predpisu9)".

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002 s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom
nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

© S-EPI s.r.o. 2010-2023 | Pracuje na systéme AToM3 | Ďakujeme, že používate Zákony Pre Ľudí .SK

Zbierka zákonov SR - 95/2002 Z. z. znenie 1. 4. 2008

Stránka 1 / 1

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-95
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-430
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-430
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-186
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-186
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-645
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-747
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-747
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-747
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-7
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-340
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-10
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-262
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-644
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-644
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-110
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-209
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-8
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-8
https://www.zakonypreludi.sk/zz/ciastka/2002-39
http://www.zakonypreludi.sk/

