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10/2021 

Rozhodnutie 

Národnej banky Slovenska 

z 9. novembra 2021, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 

o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií  

pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov 

 

 

Národná banka Slovenska podľa § 18, § 25 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady 

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

predpisov a podľa § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla: 

 

Čl. I 

 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných 

podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia 

NBS č. 4/2014, rozhodnutia NBS č. 14/2015, rozhodnutia NBS č. 4/2016, rozhodnutia NBS 

č. 2/2017, rozhodnutia NBS č. 20/2017, rozhodnutia NBS č. 16/2018 a rozhodnutia NBS  

č. 11/2019 sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 2 písm. o) sa slovo „EONIA“ nahrádza slovami „euro short-term rate (€STR)“. 

 

2. V § 14 ods. 3 sa vypúšťajú slová „austrálskych dolároch a“. 

 

3. V § 15 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „v austrálskych dolároch a“.  

 

4. V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:  

„a)  bežné účty v eurách referenčnou úrokovou sadzbou peňažného trhu euro short-term 

rate (€STR) vypočítanou za daný deň; úroková sadzba peňažného trhu euro short-term 

rate (€STR) je zverejňovaná na webovom sídle 

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-

term_rate/html/index.en.html,“.  

 

5. V § 16 ods. 1 písm. b) sa odkaz na webové sídlo „https://www.global-rates.com/interest-

rates/libor/japanese-yen/jpy-libor-interest-rate-overnight.aspx“ nahrádza odkazom 

na webové sídlo „https://www3.boj.or.jp/market/en/menu_m.htm“. 

 

6. V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za bežný účet v eurách zriadený podľa 

osobitného predpisu.9a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:  
„9a)  Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej 

podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu 

ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).“. 
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7. V prílohe č. 3 vo vzore platobnej inštrukcie pre očakávanú platbu v USD sa slovo 

„BKTRUS33“ nahrádza slovom „SUBASKBX“. 

 

Čl. II 

 

 Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie 

platobných operácií pre Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

rozhodnutím NBS č. 4/2014, rozhodnutím NBS č. 14/2015, rozhodnutím NBS č. 4/2016, 

rozhodnutím NBS č. 2/2017, rozhodnutím NBS č. 20/2017, rozhodnutím NBS č. 16/2018, 

rozhodnutím NBS č. 11/2019 a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska. 

 

Čl. III 

 

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kažimír v. r.  

guvernér 
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