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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 15. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010
o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2010
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 z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach
účasti v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2010 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 1 odsek 29 znie:
„(29) Platiteľom sa, okrem použitia tohto pojmu v § 40, rozumie účastník
TARGET2, na ťarchu PM účtu ktorého sa odpíše určitá suma ako výsledok vyrovnania
platobného príkazu; platiteľom podľa § 40 ods. 3 sa rozumie platiteľ podľa osobitných
predpisov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)

Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych
opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. V. EÚ L 281/1,
27.10.2010).“.

2.

V § 1 odsek 38 znie:
,,(38) Príjemcom platby sa, okrem použitia tohto pojmu v § 40, rozumie účastník
TARGET2, v prospech PM účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok vyrovnania
platobného príkazu; príjemcom platby podľa § 40 ods. 3 sa rozumie príjemca platby
podľa osobitných predpisov.2a)“.

3.

V § 8 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) na základe posúdenia Národnej banky Slovenska by takáto účasť ohrozila celkovú
stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-SK alebo ktoréhokoľvek systému,
ktorý je súčasťou TARGET2, alebo by ohrozila plnenie úloh Národnej banky
Slovenska podľa osobitného predpisu9) a podľa Štatútu Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto účasť predstavuje
riziko z dôvodu obozretnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 33 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „8“.
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5.

V § 35 ods. 2 písmeno e) znie:
,,e) nastane iná skutočnosť, ktorá súvisí s účastníkom a na základe posúdenia Národnej
banky Slovenska by mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť
TARGET2-SK alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2,
alebo ktorá by mohla ohroziť plnenie úloh Národnej banky Slovenska podľa
osobitného predpisu9) a podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, alebo ak takáto účasť predstavuje riziko z dôvodu
obozretnosti, alebo“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11a sa citácia „§ 5 ods. 1 rozhodnutia Národnej banky
Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 8/2008 o všeobecných podmienkach poskytovania
vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia Národnej banky
Slovenska z 9. novembra 2010 č. 9/2010.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1 rozhodnutia
Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2011 č. 2/2011 o všeobecných podmienkach
poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia
NBS č. 6/2011.“.

7.

Nadpis § 40 znie:
,,§ 40
Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí, administratívne alebo
reštriktívne opatrenia a súvisiace otázky“.

8.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
,,(3) Ak účastníci konajú ako poskytovatelia platobných služieb platiteľa alebo
príjemcu platby, musia spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z administratívnych alebo
reštriktívnych opatrení uložených podľa článkov 75 alebo 215 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie vrátane tých, ktoré sa týkajú oznámenia informácie o transakciách alebo
získania súhlasu od príslušného orgánu v súvislosti so spracovávaním týchto transakcií;
okrem toho
a) ak je Národná banka Slovenska poskytovateľom platobných služieb účastníka,
ktorý je platiteľom
1. účastník oznámi informáciu o transakcii alebo získa súhlas príslušného orgánu
na túto transakciu v mene centrálnej banky, ktorá by inak bola povinná
oznámiť túto informáciu o transakcii alebo získať tento súhlas a poskytne
Národnej banke Slovenska dôkazy o oznámení tejto informácie alebo
o získaní tohto súhlasu,
2. účastník nezadá prevodný príkaz na úhradu do TARGET2 skôr, ako dostane
potvrdenie od Národnej banky Slovenska, že poskytovateľ platobných služieb
príjemcu platby oznámil informáciu o transakcii alebo získal súhlas
príslušného orgánu na túto transakciu, alebo oznámil informáciu o transakcii
alebo získal tento súhlas v jeho mene,
b) ak je Národná banka Slovenska poskytovateľom platobných služieb účastníka,
ktorý je príjemcom platby, účastník oznámi informáciu o transakcii alebo získa
súhlas príslušného orgánu na túto transakciu v mene centrálnej banky, ktorá by
inak bola povinná oznámiť túto informáciu alebo získať tento súhlas a poskytne
Národnej banke Slovenska dôkazy o oznámení tejto informácie alebo o získaní
tohto súhlasu.
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(4) Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie poskytovateľ platobných
služieb podľa osobitných predpisov.2a)“.
Čl. II
Guvernér Národnej banky Slovenska sa splnomocňuje, aby vo Vestníku Národnej
banky Slovenska vyhlásil úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2010
o podmienkach účasti v TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
rozhodnutím NBS č. 10/2010 a týmto rozhodnutím.
Čl. III
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. novembra 2011.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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