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15 
ROZHODNUTIE 

 Národnej banky Slovenska 
z 29. septembra 2015, 

    
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 
o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné 

inštitúcie a inštitúcie Európskej únie 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a podľa § 18 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších 

predpisov rozhodla: 

 

Čl. I 

 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach 

na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej 

únie sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:  
„

1
)  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“.  

 

2. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 

 

3. V § 4 ods. 8 sa slová „je uvedený v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „sa nachádza                  

na webovom sídle NBS“ a vypúšťajú sa slová „č. 2.“. 

 

4. V § 4 ods. 8 sa slová „platného v deň prijatia“ nahrádzajú slovami „v jej predchádzajúci 

pracovný deň pred dňom pripísania“. 

 

5.  V § 4 odsek 9 znie:  

„(9) Kreditné zostatky na účtoch klienta sa úročia úrokovou sadzbou nula percent; ak 

Európska centrálna banka vyhlási negatívnu úrokovú sadzbu pre jednodňové sterilizačné 

operácie, dňom uplatňovania tejto negatívnej úrokovej sadzby sa kreditné zostatky na 

účtoch klienta úročia touto negatívnou úrokovou sadzbou.“.  

 

6.  V § 4 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:  

„(10) Úroky sa zúčtovávajú spravidla na konci štvrťroka s referenčným dátumom 

prvého kalendárneho dňa nasledujúceho štvrťroka na účet, z ktorého sú vypočítané.“.  

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12. 

 

7.  V § 4 odsek 11 znie:  

„(11) Debetný zostatok na účte klienta nie je prípustný, okrem debetného zostatku, 

ktorý vznikne z dôvodu účtovania debetných úrokov. Klient je povinný tento debetný 

zostatok bezodkladne vyrovnať.“. 
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8.  V § 5 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta. 

 

9. Príloha č. 1 sa vypúšťa. Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha. 

 

10. V celom texte rozhodnutia sa slová „prevodný príkaz“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú   

slovami „platobný príkaz“ v príslušnom tvare, slová „peňažné prostriedky“ vo všetkých 

tvaroch sa nahrádzajú slovami „finančné prostriedky“ v príslušnom tvare a slová „EURO 

SIPS“ sa nahrádzajú slovom „SIPS“. 

 

Čl. II 

 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, 

finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.  

 

Čl. III 

 

 Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 15. októbra 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch  v. r.  

guvernér 
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