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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 31. augusta 2010,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o
likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika
likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení
a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi
s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely
v znení opatrenia č. 5/2009
Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 14 písm. a), b) a d) zákona č. 483/2001
Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk
a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek
zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní
výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi
s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely
vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.) v znení opatrenia
č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1. V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) podriadené dlhy vo výške, v ktorej tvoria hodnotu vlastných zdrojov financovania
banky podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 5 až 7 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania
bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania
obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov
s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 17/2008 (oznámenie
č. 443/2008 Z. z.).“.

2. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
„§ 13a
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené
v prílohe.“.
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3. Opatrenie sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k opatreniu č. 18/2008
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí
a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177,
30.06.2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide
o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú
majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302,
17.11.2009).“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2010, okrem čl. I bodov 2 a 3, ktoré
nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2010.
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