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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010
o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa
§ 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách“) rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 z 2. marca 2010 o podmienkach
účasti v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2010, rozhodnutia NBS č. 7/2011 a
rozhodnutia NBS č. 11/2012 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekmi 64 a 65, ktoré znejú:
,,(64) Jednodňovou sterilizačnou operáciou sa rozumie stály obchod Eurosystému,
ktorý môžu zmluvné strany využívať na ukladanie jednodňových vkladov v národnej
centrálnej banke členského štátu eurozóny pri vyhlásenej úrokovej sadzbe ECB pre
jednodňové sterilizačné operácie.
(65) Úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie sa rozumie vyhlásená
úroková sadzba ECB pre jednodňové sterilizačné operácie platná ku dňu vykonania
jednodňovej sterilizačnej operácie.“
2. V § 12 odsek 2 znie:
,,(2) PM účty a ich podúčty sa úročia úrokovou sadzbou nula percent alebo úrokovou
sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, ak je úroková sadzba pre jednodňové
sterilizačné operácie nižšia a ak sa PM účty a ich podúčty nepoužívajú na udržiavanie
povinných minimálnych rezerv. Ak sa PM účty a ich podúčty používajú na udržiavanie
povinných minimálnych rezerv, výpočet a platba za udržiavanie povinných minimálnych
rezerv sú upravené vo forme odmeny osobitnými predpismi.11)“.
Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 3/2010 z 2. marca 2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 10/2010, rozhodnutím NBS
č. 7/2011, rozhodnutím NBS č. 11/2012 a týmto rozhodnutím.
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Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť dňa 19. júla 2014.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:
Vypracoval:

odbor platobného styku, oddelenie prevádzky systému TARGET2-SK
JUDr. Ing. Andrej Horský, tel. č.: 57872965

