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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 15. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska
č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania
vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska
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 z 12. apríla 2011 č. 2/2011 o všeobecných
podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska sa mení
a dopĺňa takto:
1.

Nadpis § 5 znie:
§5
„Pozastavenie, obmedzenie alebo ukončenie poskytovania vnútrodenného úveru“.

2.

V § 5 ods. 1 v uvádzacej vete sa vypúšťa slovo „dočasne“.

3.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „dočasne“.

4.

V § 5 odsek 2 znie:
„(2) NBS môže pozastaviť alebo ukončiť prístup k vnútrodennému úveru ak
NBS pozastaví alebo ukončí účasť oprávneného subjektu v TARGET2-SK,8) alebo ak
oprávnený subjekt neplní dohodnuté povinnosti.“.

5.

Za § 5 ods. 2 sa vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak Eurosystém rozhodne o pozastavení, obmedzení alebo zrušení prístupu
oprávneného subjektu k nástrojom menovej politiky z dôvodu obozretnosti alebo
z iných dôvodov,9) NBS na základe tohto rozhodnutia pozastaví, obmedzí alebo zruší
prístup k vnútrodennému úveru.
(4) NBS môže rozhodnúť o pozastavení, obmedzení alebo ukončení prístupu
oprávneného subjektu k vnútrodennému úveru, ak sa oprávnený subjekt považuje za
subjekt, ktorý predstavuje riziko z dôvodu obozretnosti. Takýto prípad NBS ihneď
písomne oznámi ECB, národným centrálnym bankám Eurosystému a pripojeným
centrálnym bankám. Rada guvernérov v prípade potreby rozhodne o jednotnej
implementácii opatrení prijatých vo všetkých systémoch, ktoré sú súčasťou
TARGET2.“

300

Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 6/2011

čiastka 24/2011

___________________________________________________________________________
Pôvodné odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
6.

V § 5 odsek 5 (pôvodný odsek 3) znie:
„(5) Rozhodnutie NBS o pozastavení, obmedzení alebo ukončení prístupu
k vnútrodennému úveru nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia ECB.“.

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 21. novembra 2011.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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