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ZÁKON
zo 7. apríla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 15a
Služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa

Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie,
v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa
nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému
príslušníkovi finančnej správy služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 100 %
naposledy priznaného služobného platu najviac na dobu prvých 7 dní, ak potreba starostlivosti
počas nich trvá. V tom istom prípade starostlivosti o dieťa sa služobné voľno poskytne len raz
a len jednému z oprávnených.

§ 15b
Ďalšie služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa

(1) Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie,
v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa
nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému
príslušníkovi finančnej správy nad rámec služobného voľna podľa § 15a na nevyhnutne
potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 % naposledy
priznaného služobného platu.

(2) Pri starostlivosti o dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí,
boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, poskytne nadriadený počas obdobia
pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň
jedno takéto dieťa a je inak osamelý, nad rámec služobného voľna podľa osobitného predpisu13a)
na nevyhnutne potrebný čas ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat vo výške 75 %
naposledy priznaného služobného platu.
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(3) Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa v tom istom prípade starostlivosti o dieťa poskytne
vždy len jednému z oprávnených, pričom ho možno poskytnúť v tom istom prípade a z toho
istého dôvodu aj opakovane.

(4) Pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby alebo ochranu života alebo práv
iných môže nadriadený počas obdobia pandémie ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy na
nevyhnutne potrebný čas prerušiť čerpanie ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo
odseku 2. Ozbrojený príslušník finančnej správy je povinný nastúpiť na výkon štátnej služby
v deň určený nadriadeným; nadriadený je povinný deň nástupu na výkon štátnej služby
oznámiť ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy najmenej 24 hodín vopred prostredníctvom
mobilných prostriedkov spojenia, elektronickej pošty alebo iným dostupným spôsobom. Po
odpadnutí dôvodu podľa prvej vety ozbrojený príslušník finančnej správy pokračuje v čerpaní
ďalšieho služobného voľna podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak sú splnené podmienky podľa
odseku 1 alebo odseku 2.

(5) Počas obdobia pandémie sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy z dôvodov
uvedených v odsekoch 1 a 2 neposkytne služobné voľno bez nároku na služobný plat podľa
osobitného predpisu.13b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a) § 155 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b) § 155 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

2. V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky
v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý
zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa
poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej
republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „sprostredkovateľ pomoci“),
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za
podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitnými predpismi42) a zmluvou medzi
ministerstvom financií a sprostredkovateľom pomoci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352,
24. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190,
28. 6. 2014).“.

3. V § 25 ods. 2 až 15 sa slovo „banka“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „sprostredkovateľ
pomoci“ v príslušnom tvare a v odseku 15 sa slová „osobitným predpisom“ nahrádzajú slovami
„osobitnými predpismi“.

4. V § 25 odsek 6 znie:

„(6) Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených
osobitnými predpismi.46)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46) Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 717/2014.“.

5. § 30 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
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„(9) Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom
poštového podniku, postupuje sa spôsobom určeným poštovým podnikom pre doručovanie
poštových zásielok do vlastných rúk. Na doručovanie písomností do vlastných rúk počas
obdobia pandémie sa neuplatní ustanovenie osobitného predpisu.51a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„51a) § 18 ods. 3 prvá a druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z.“.

6. Tretia časť sa dopĺňa treťou až piatou hlavou, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„TRETIA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

§ 30a
Základné ustanovenia

Na účely tejto hlavy sa rozumie

a) veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom,51b)

b) dlžníkom spotrebiteľ podľa osobitných predpisov,51b) voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok,

c) spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie51c) alebo iná spotrebiteľská zmluva
o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie, a zmluva o spotrebiteľskom
úvere,51d) pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru,

d) odkladom splátok odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.

§ 30b
Odklad splátok

(1) Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky,51e) povolí na základe žiadosti
dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako
deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť
nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho
istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

(2) Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,51f) povolí
na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok,
ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru,
ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí
odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší
odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie
obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.

(3) Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom
podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie
odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

(4) Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak

a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní
pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo
výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
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c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného
predpisu,51g)

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo

e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka,
ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že

a) odklad splátok povolil,

b) odklad splátok nepovolil,

c) žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť
o veriteľom oznámené skutočnosti.

(6) Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.

(7) Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok,
považuje sa odklad splátok za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 5 neplynie
odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal
žiadosť o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto
informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že lehota podľa
odseku 5 neplynie.

(8) Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.

(9) Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom
prostriedku diaľkovej komunikácie.51h) Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti
o odklad splátok a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej
starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného
predpisu51j) sa nepoužijú.

(10) Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak
žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.

(11) Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej
komunikácie, veriteľ alebo finančný agent51k) sú povinní zabezpečiť, aby bol dlžník pred podaním
žiadosti o odklad splátok upozornený na skutočnosti podľa časti I vzoru žiadosti o odklad
splátok podľa prílohy č. 2.

(12) Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby
uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia
účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku
veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú
práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich
zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok
nevyžaduje.

(13) Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.51g)

(14) Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať
splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť
o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa
ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho
časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok
vzťahoval.
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§ 30c
Informačné povinnosti veriteľa

(1) Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so
spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za
poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške
tejto platby.

(2) Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok
informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to
najmä o

a) povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,

b) postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na
pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením
výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru,

c) možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto
splácania,

d) ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady
spojené s úverom.

(3) Veriteľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 v podobe zápisu na
trvanlivom médiu,51l) ktoré je spotrebiteľovi dostupné.

(4) Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bezplatne na svojom
webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa
počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť

a) informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,

b) vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2,

c) odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej
komunikácie.

§ 30d
Ďalšie povinnosti veriteľa

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy
nesmie

a) vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,

b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku
za obdobie odkladu splátok,

c) podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských

úveroch

Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov
o spotrebiteľských úveroch51m) nepovažuje za omeškanú.
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§ 30f
Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok

Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny
príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie
nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho
príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie
odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou
úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok podľa § 30b.

§ 30g
Spoločné ustanovenia k odkladu splátok

(1) Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.51n)

(2) Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté
ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.

(3) Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru
splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.

(4) Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51o)
Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru
podľa osobitného predpisu.51p)

(5) Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného
predpisu.51q)

(6) Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu
o poskytovaní finančných služieb na diaľku51r) nepoužijú.

(7) Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu
splátok podľa § 30b ods. 1 a 2.

(8) Žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia
pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok;
ak veriteľ odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa tohto zákona
povolí a zruší odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia
pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splátok podľa
§ 30b ods. 1 a 2 začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej
splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie
pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 30h
Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto hlavy zákona vykonáva Národná banka Slovenska
podľa osobitného predpisu.51s)
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ŠTVRTÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU
POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A   INÉMU

PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE

§ 30i
Základné ustanovenia

Na účely tejto hlavy sa rozumie

a) veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania
podľa osobitného predpisu51t) malým zamestnávateľom a iným podnikateľom – fyzickým
osobám,

b) dlžníkom malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má
veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve,

c) zmluvou o úvere zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu,51t) okrem úverov
poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového
rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty,

d) odkladom splácania úveru

1. odloženie splátok istiny úveru,

2. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo

3. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo,

e) splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku.

§ 30j
Odklad splácania úveru

(1) Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti
dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru,
ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky
úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník
môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac
jedenkrát.

(2) Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na
základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad
splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej
neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad
splácania úveru. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri
mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr
pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru; toto oznámenie obsahuje číslo
zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.

(3) Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred
dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru
a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

(4) Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak

a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie
ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie
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b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo
výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,

c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa
osobitného predpisu,51g)

d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo

e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený
v prílohe č. 3.

(5) Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť
o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme51u) a musí byť podpísaná osobou
oprávnenou konať za dlžníka. Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad
splácania úveru a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej
starostlivosti podľa osobitného predpisu;51i) ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného
predpisu51j) sa nepoužijú.

(6) Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru
informovať o skutočnosti, že žiadosť o odklad splácania úveru je neúplná a je potrebné ju
doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti. Dlžník je povinný bezodkladne žiadosť o odklad
splácania úveru doplniť.

(7) Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí
povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti
o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi
odôvodniť.

(8) Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 6 a 7, považuje sa odklad splácania úveru
za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie odo dňa
doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splácania úveru dlžníkovi do dňa
doručenia doplnenej žiadosti o odklad splácania úveru veriteľovi podľa odseku 6 druhej vety;
v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru,
o tom, že lehota podľa odseku 6 prvej vety neplynie.

(9) Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho
časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník
o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej žiadosti; tým sa
ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

(10) Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia
pandémie nemôže dlžníka požiadať o splatenie úveru.

(11) Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby
uzatvoriť dodatok k nej. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku
veriteľa zo zmluvy o úvere alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva
a povinnosti zo zmluvy o úvere, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie
úveru so zmenou zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje.
Právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie
odkladu splácania úveru.

(12) Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu
dlžníka.

(13) Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných
splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie
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inak.

(14) Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny
úveru podľa zmluvy o úvere.

(15) Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie
sú dotknuté ustanovenia zmluvy o úvere, ktoré nesúvisia s odkladom splácania úveru.

(16) Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu51v) nepovažuje
za omeškanie.

(17) Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti
so zmluvou o úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru,
platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splácania úveru, veriteľ informuje takéhoto dlžníka
aj o spôsobe a výške tejto platby.

(18) Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia
obdobia odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2.

(19) Žiadosť o odklad splácania úveru podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý
počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť
o odklad splácania úveru; ak veriteľ odklad splácania úveru na základe žiadosti o odklad
splácania úveru podanej podľa tohto zákona povolí a zruší odklad splácania úveru na
základe žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie pred dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splácania úveru podľa odsekov 1 a 2
začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť
nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru podanej počas obdobia pandémie
pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 30k
Informačné povinnosti veriteľa

Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na svojom webovom sídle
a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas
obdobia pandémie uzavreté, zverejniť

a) informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu
splácania úveru,

b) vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 3,

c) odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.

§ 30l
Ďalšie povinnosti veriteľa

Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere
nesmie

a) vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,

b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,

c) podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.

§ 30m

Ustanovenia § 30i až 30l sa nepoužijú na

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie

mihal
Zvýraznenie
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a) schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,

b) zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie
podľa osobitných predpisov.51w)

PIATA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB

§ 30n
Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou

(1) POS terminálom sa na účely tejto hlavy rozumie zariadenie na predajnom mieste, ktoré
umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem
samoobslužného zariadenia.

(2) Poskytovateľ platobných služieb51x) počas obdobia pandémie uplatňuje pri platobných
operáciách51y) vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu najvyššie limity
podľa osobitného predpisu.51z) Používateľ platobných služieb51aa) si môže tento limit znížiť.

(3) Poskytovateľ platobných služieb je povinný začať uplatňovať limity podľa odseku 2
najneskôr od štrnásteho dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51b až 51aa znejú:
„51b) Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51c) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z.
51d) § 2 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z.
51e) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51f) § 20 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51g) Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013
o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia
(EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
51h) § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51i) § 11 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 52/2018 Z. z.
51j) § 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51k) § 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
51l) § 2 písm. m) zákona č. 129/2010 Z. z.
51m) § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
51n) § 2 písm. l) zákona č. 129/2010 Z. z.
 § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 90/2016 Z. z.
51o) § 5 ods. 1, ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 6 ods. 1, § 8 ods. 3, 5, 13, 33 a 34, § 13 ods. 1 až 5, ods. 7, 8,
10 až 19, § 14 a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51p) § 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
51q) § 4 až 6, § 7 ods. 29, 30, 33 a 34, § 9 ods. 1 až 5 a ods. 7 až 19, § 11 a § 13 zákona č. 129/2010
Z. z. v znení neskorších predpisov.
51r) Zákon č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51s) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
51t) § 497 až 507 Obchodného zákonníka.
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51u) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
51v) § 38 a 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51w) Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
51x) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51y) § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
51z) Čl. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy
pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69,
13. 3. 2018).
51aa) § 2 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z.“.

7. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňajú sa prílohy č. 2 a 3, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
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„Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z.  

 

Vzor 

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie  

podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. 

 

Časť I. 

Informácie o odklade splátok  

 

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie: 

 

1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa 

odkladá na neskôr. 

2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad 

splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, 

ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad 

splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri 

mesiace, ak je veriteľom iná osoba). 

3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov 

sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne. 

4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať 

o ďalšom postupe pri jej platbe. 

5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a 

odplaty. 

6. Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať 

splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka. 

 

Časť II. 

Informácie o dlžníkovi 

(Vypĺňa dlžník) 

 

1. Meno a priezvisko dlžníka: 

2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené): 

3. Adresa trvalého pobytu: 

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky: 

5. Telefónne číslo: 

6. Emailová adresa: 

7. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy): 

8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť 

mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na 

tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba). 
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Časť III. 

Údaje veriteľa 

(Nevypĺňajte!) 

[Miesto pre údaje veriteľa, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo 

viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti.] 
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Príloha č. 3 k zákonu č. 67/2020 Z. z.  

 

Vzor  

 

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie 

podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. 

 

Časť I. 

Informácie o odklade splácania úveru 

 

Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto 

informácie: 

 

1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť 

splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr. 

2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na 

deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie 

ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná 

osoba). 

3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.  

4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať 

o ďalšom postupe pri jej platbe. 

5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, 

náklady a odplaty. 

6. Aj v prípade, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať 

splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre 

ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení. 

 

Časť II. 

Informácie o dlžníkovi 

(Vypĺňa dlžník) 

 

1. Meno a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka  

2. Rodné číslo dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a 

identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené /identifikačné číslo organizácie 

3. Adresa trvalého pobytu dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania/sídlo právnickej 

osoby 

4. Adresa, na ktorej dlžník preberá zásielky/adresa na elektronické doručovanie 

5. Telefónne číslo dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby 

6. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka 

a. Číslo zmluvy o úvere 

b. Dátum uzavretia zmluvy 

7. Požadovaný odklad splácania úveru
*
: 

mihal
Zvýraznenie
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a. odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu 

.........................,  

b. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k 

dátumu.........................,  

c. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. 

8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť 

mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na 

tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba). 

9. Čestné vyhlásenie malého zamestnávateľa o počte zamestnancov a tržbách na účely 

posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa. 

10. Čestné vyhlásenie malého zamestnávateľa o tom, že odklad splácania úveru je 

požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie. 

 

Časť III. 

Údaje banky 

(Nevypĺňajte!) 

[Miesto pre údaje banky, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo 

viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti] 

 

 

 
 Nehodiace sa prečiarknuť“.
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Čl. II
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.
 

Boris Kollár v. r.
 

Igor Matovič v. r. 
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