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PREDKLADANIE DOKUMENTOV K VÝPLATE ŠTÁTNYCH CENNÝCH 
PAPIEROV 

 
Majiteľ – rezident, fyzická osoba 
 
Pre výplatu výnosov a istiny zo Štátnych cenných papierov (ďalej len „ŠCP“) je majiteľ 
povinný predložiť Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „ARDAL“) : 
 
Záväzné vyhlásenie majiteľa (ďalej len „ZV“) 

Majiteľ ŠCP môže ZV doručiť do ARDAL : 

a) osobne 
- v tomto prípade zamestnanec Odboru Back Office (ďalej len „OBO“) ARDAL overí 

totožnosť majiteľa ŠCP podľa preukazu totožnosti, ktorým je platný občiansky 
preukaz. 

b) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (pošty alebo kuriérskej služby) 
- v tomto prípade je majiteľ ŠCP povinný  úradne overiť svoj podpis na ZV 

prostredníctvom notára alebo matričného úradu. 
 
Plnomocenstvo 

Ak majiteľ ŠCP udelil splnomocnencovi plnomocenstvo k zastupovaniu, je povinný          
predložiť ARDAL : 

a) plnomocenstvo so svojim úradne overeným podpisom prostredníctvom notára alebo 
matričného úradu, z ktorého je zrejmé oprávnenie splnomocnenca na zastupovanie,  

b) záväzné vyhlásenie s úradne overeným podpisom splnomocnenca prostredníctvom 
notára alebo matričného úradu, ktorý majiteľa ŠCP zastupuje. 

ZV platí na dobu neurčitú a možno ho zmeniť (alebo zrušiť / nahradiť) výlučne písomne s 
úradne overeným podpisom (prostredníctvom notára alebo matričného úradu) majiteľa ŠCP.    
Písomné zrušenie / zmenu ZV môže majiteľ ŠCP  doručiť do ARDAL aj osobne. Zamestnanec 
OBO v tom prípade overí jeho totožnosť podľa preukazu totožnosti, ktorým je platný 
občiansky preukaz. ARDAL je oprávnená pri akejkoľvek ďalšej výplate požadovať aktualizáciu 
ZV.  

ARDAL neakceptuje ZV doručené prostredníctvom e-mailovej pošty, faxu a ani ZV, ktoré nie 
sú úplné alebo sú poškodené. 
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Majiteľ – rezident, právnická osoba 
 
Pre výplatu výnosov a istiny zo ŠCP je majiteľ povinný predložiť : 
 
Záväzné vyhlásenie majiteľa 
 
Majiteľ ŠCP môže ZV doručiť do ARDAL : 

a) osobne 
- v tomto prípade zamestnanec OBO overí totožnosť povereného zástupcu majiteľa 

ŠCP podľa preukazu totožnosti, ktorým je platný občiansky preukaz, identifikačná 
karta alebo platný cestovný pas. 

b) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (pošty alebo kuriérskej služby)  
- v tomto prípade je poverený zástupca majiteľa ŠCP povinný  úradne overiť svoj 

podpis na ZV prostredníctvom notára alebo matričného úradu. 
 
Plnomocenstvo 

Ak majiteľ ŠCP, ktorým je rezident - právnická osoba, udelil splnomocnencovi plnomocenstvo 
k zastupovaniu, je povinný predložiť ARDAL : 

a) plnomocenstvo so svojim úradne overeným podpisom prostredníctvom notára alebo 
matričného úradu, z ktorého je zrejmé oprávnenie splnomocnenca na zastupovanie,  

b) záväzné vyhlásenie s úradne overeným podpisom splnomocnenca prostredníctvom 
notára alebo matričného úradu, ktorý majiteľa ŠCP zastupuje. 

 

Zamestnanec OBO overí oprávnenie fyzickej osoby konať v mene majiteľa ŠCP, ktorý je 
rezidentom - právnickou osobou a oprávnenie fyzickej osoby konať v mene splnomocnenca, 
ktorým je právnická osoba,  v Obchodnom registri. 

ZV platí na dobu neurčitú a možno ho zmeniť (alebo zrušiť / nahradiť) výlučne písomne s 
úradne overeným podpisom majiteľa ŠCP. Písomné zrušenie / zmenu ZV môže majiteľ ŠCP  
doručiť do ARDAL aj osobne. Zamestnanec OBO v tom prípade overí totožnosť povereného 
zástupcu majiteľa ŠCP podľa preukazu totožnosti, ktorým je platný občiansky preukaz, 
identifikačná karta alebo platný cestovný pas. ARDAL je oprávnená pri akejkoľvek ďalšej 
výplate požadovať aktualizáciu ZV.  

ARDAL neakceptuje ZV doručené prostredníctvom e-mailovej pošty, faxu a ani ZV, ktoré sú 
doručené neúplné alebo sú poškodené. 
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Majiteľ – nerezident, fyzická osoba 
 
Pre výplatu výnosov a istiny zo ŠCP je majiteľ povinný predložiť : 
 
Záväzné vyhlásenie majiteľa 
 
Majiteľ ŠCP môže ZV doručiť do ARDAL : 

a) osobne 
- v tomto prípade zamestnanec OBO overí totožnosť majiteľa ŠCP podľa preukazu 

totožnosti, ktorým je platná identifikačná karta alebo platný cestovný pas. 

b) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (pošty alebo kuriérskej služby) 
- v tomto prípade je majiteľ ŠCP povinný  úradne overiť svoj podpis na ZV 

prostredníctvom notára. 
 
Plnomocenstvo 

Ak majiteľ ŠCP udelil splnomocnencovi plnomocenstvo k zastupovaniu, je povinný predložiť 
ARDAL : 

a) plnomocenstvo so svojim úradne overeným podpisom prostredníctvom notára, z ktorého 
je zrejmé oprávnenie splnomocnenca na zastupovanie,  

b) záväzné vyhlásenie s úradne overeným podpisom splnomocnenca, ktorý majiteľa ŠCP 
zastupuje. 

 

ZV platí na dobu neurčitú a možno ho zmeniť (alebo zrušiť / nahradiť) výlučne písomne s 
úradne overeným podpisom majiteľa ŠCP. Písomné zrušenie / zmenu ZV môže majiteľ ŠCP  
doručiť do ARDAL aj osobne. Zamestnanec OBO v tom prípade overí jeho totožnosť podľa 
preukazu totožnosti, ktorým je platná identifikačná karta alebo platný cestovný pas. ARDAL 
je oprávnená pri akejkoľvek ďalšej výplate požadovať aktualizáciu ZV.  

ARDAL neakceptuje ZV doručené prostredníctvom e-mailovej pošty, faxu a ani ZV, ktoré sú 
doručené neúplné alebo sú poškodené. 
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Majiteľ – nerezident, právnická osoba 
 
Pre výplatu výnosov a istiny zo ŠCP je majiteľ povinný predložiť : 
 
Záväzné vyhlásenie majiteľa 
Výpis z Obchodného registra alebo iného podobného registra  
 
Majiteľ ŠCP môže doklady doručiť do ARDAL : 

a) osobne 
- v tomto prípade zamestnanec OBO overí totožnosť povereného zástupcu majiteľa 

ŠCP podľa preukazu totožnosti, ktorým je platný občiansky preukaz, identifikačná 
karta alebo platný cestovný pas. 

b)   prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (pošty alebo kuriérskej služby) 
- v tomto prípade je poverený zástupca majiteľa ŠCP povinný  úradne overiť svoj 

podpis prostredníctvom notára. 
 
Plnomocenstvo 

Ak majiteľ ŠCP udelil splnomocnencovi plnomocenstvo k zastupovaniu, je povinný predložiť 
ARDAL : 

a)  plnomocenstvo so svojim úradne overeným podpisom prostredníctvom notára, z ktorého  
je zrejmé oprávnenie splnomocnenca na zastupovanie,  

b) záväzné vyhlásenie s úradne overeným podpisom splnomocnenca prostredníctvom 
notára, ktorý majiteľa ŠCP zastupuje. 

 
ZV platí na dobu neurčitú a možno ho zmeniť (alebo zrušiť / nahradiť) výlučne písomne s 
úradne overeným podpisom majiteľa ŠCP prostredníctvom notára. Písomné zrušenie / 
zmenu ZV môže majiteľ ŠCP  doručiť do ARDAL aj osobne. Zamestnanec OBO v tom prípade 
overí totožnosť povereného zástupcu majiteľa ŠCP podľa preukazu totožnosti, ktorým je 
platný občiansky preukaz, identifikačná karta alebo platný cestovný pas. ARDAL je oprávnená 
pri akejkoľvek ďalšej výplate požadovať aktualizáciu ZV.  

ARDAL neakceptuje ZV doručené prostredníctvom e-mailovej pošty, faxu a ani ZV, ktoré sú 
doručené neúplné alebo poškodené. 

Ak je  majiteľ ŠCP nerezident - právnická osoba a predkladané ZV potrebné k výplate 
úrokových výnosov a istín je v inom jazyku ako slovenskom,  českom alebo anglickom, musí 
byť toto doručené s úradným prekladom do slovenského alebo anglického jazyka. 

V prípade, ak je oprávnenie na zastupovanie a výpis z Obchodného registra doručené v inom 
jazyku ako slovenskom alebo českom, musí byť doručené spolu s úradným prekladom do 
slovenského jazyka. 


