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14
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 24. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015
o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu
v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2016
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 rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach
otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 22 odsek 8 znie:
,,(8) Ak je účasť majiteľa DCA účtu v TARGET2-SK pozastavená z iného dôvodu
ako je začatie konkurzného konania, prichádzajúce a odchádzajúce platobné príkazy sa
predkladajú na vyrovnanie až po ich výslovnom schválení centrálnou bankou majiteľa
DCA účtu, ktorého účasť je pozastavená.“.

2.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ak je účasť majiteľa DCA účtu v TARGET2-SK pozastavená z dôvodu začatia
konkurzného konania platobné príkazy od majiteľa DCA účtu sa spracovávajú iba na
základe pokynov jeho zástupcov, vrátane zástupcov vymenovaných príslušným orgánom
alebo súdom, ako je napríklad konkurzný správca majiteľa DCA účtu, alebo na základe
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, ktoré obsahuje pokyny, ako
majú byť platby spracované. Prichádzajúce platby sa spracujú v súlade s odsekom 8.“.

3.

V § 25 odsek 2 znie:
„(2) Národná banka Slovenska môže zverejniť informácie o platobných príkazoch,
technické alebo organizačné informácie týkajúce sa majiteľa DCA účtu, iných DCA
účtov, ktoré vlastnia majitelia DCA účtov z tej istej skupiny alebo klientov majiteľa DCA
účtu, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-SK, pričom nie je zodpovedná za
finančné a obchodné dôsledky takéhoto zverejnenia,
a) ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky
TARGET2-SK, v rozsahu potrebnom na účinné fungovanie TARGET2 alebo
monitorovanie expozície majiteľa DCA účtu alebo jeho skupiny,
b) ostatným centrálnym bankám na účely vykonania analýz potrebných pre trhové
operácie, úlohy menovej politiky, finančnú stabilitu alebo finančnú integráciu, alebo
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c) orgánom členských štátov a Európskej únie, vrátene centrálnych bánk,
vykonávajúcim dohľad v rozsahu potrebnom pre výkon ich verejných úloh, a za
predpokladu, že akékoľvek poskytnutie informácií nie je v rozpore s rozhodným
právom.“.

Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového
peňažného účtu v TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím
NBS č. 10/2016 a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 13. novembra 2017.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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