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4
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 3. novembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch vyrovnania pre pridružené
systémy TARGET2-SK v znení Rozhodnutia Národnej banky Slovenska
zo 14. júla 2009 č. 3/2009
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
§ 31 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 10/2008 o postupoch
vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení Rozhodnutia Národnej banky
Slovenska zo 14. júla 2009 č. 3/2009 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 11 znie:
„(11) Pracovným dňom sa rozumie akýkoľvek deň, kedy je TARGET2 otvorený pre
vyrovnanie platobných príkazov, ako je ustanovené v prílohe č. 5 Rozhodnutia Národnej
banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 9/2008 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Rozhodnutie NBS č. 9/2008).“.
2. V § 1 ods. 12 sa za slová „príslušného orgánu“ vkladajú slová „a spĺňa požiadavky
v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v
eurách tak, ako sú tieto požiadavky priebežne menené a dopĺňané a uverejňované na
internetových stránkach ECB“.
3. V § 11 ods. 5 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „samostatným alebo
hromadným oznámením“.
4. V § 14 ods. 7 písm. c) v druhej vete sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová
„pričom v prípade práve prebiehajúceho cyklu sa uvedené uskutoční bez oznámenia
pridruženému systému“.
5. V § 14 ods. 9 sa na konci pripája tento text: „alebo v prípade, ak banka pre vyrovnanie
prevádza vyčlenené peňažné prostriedky zo svojho PM účtu. Centrálna banka
pridruženého systému oznámi pridruženému systému zníženie alebo zvýšenie peňažných
prostriedkov na podúčtoch v dôsledku vyrovnania medzi systémami. Centrálna banka
pridruženého systému taktiež informuje pridružený systém o zvýšení peňažných
prostriedkov na podúčtoch v dôsledku prevodu likvidity bankou pre vyrovnanie, ak o to
pridružený systém požiada.“.
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6. V § 14 ods. 12, 13, 17 a 18 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to banky pre vyrovnanie
požiadajú, úspešné vyrovnanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900
alebo MT 910.“.
7. V § 15 ods. 3 v druhej vete sa za slová „kým nastane čas „do“,“ vkladajú slová „alebo
v stanovenom čase,“.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky
Slovenska okrem bodov 3 až 7 [§ 11 ods. 5, § 14 ods. 7 písm. c) a odseky 9, 12, 13, 17 a 18,
§ 15 ods. 3 ], ktoré nadobúdajú účinnosť 23. novembra 2009.

