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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 9. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska
zo 16. decembra 2008 č. 8/2008 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 zo 16. decembra 2008 č. 8/2008
o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska
sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou sa citácia „§ 31 ods. 1 a 2 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom
styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza
citáciou „§ 45 ods. 3 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov“.
2. V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s dodatočnými minimálnymi
spoločnými kritériami (vrátane prípadov neplnenia uvedených v týchto kritériách, ako aj
nimi spôsobených dôsledkov) stanovenými Radou guvernérov s ohľadom na operácie
menovej politiky Eurosystému.“.
3. V § 1 ods. 3 znie:
„(3) Pojmy použité v tomto rozhodnutí sú vymedzené v § 1 platného Rozhodnutia
Národnej banky Slovenska o podmienkach účasti v TARGET2-SK.“.
4. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Vnútrodenný úver poskytuje NBS oprávneným subjektom za predpokladu, že
nepodliehajú reštriktívnym opatreniam, ktoré prijala Rada Európskej únie alebo členské
štáty.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a

) Čl. 65 ods. 1 písm. b), čl. 75 alebo čl. 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom
znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prípade neplnenia z dôvodu platobnej neschopnosti
oprávneného subjektu alebo“.
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6. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) príslušný súdny alebo iný orgán vydal rozhodnutie voči oprávnenému subjektu,
ktorým sa začalo likvidačné konanie alebo ktorým sa ustanovil likvidátor alebo osoba,
ktorej postavenie je porovnateľné s postavením likvidátora, alebo ktorým sa začalo
akékoľvek iné porovnateľné konanie,
g) oprávnený subjekt má zmrazené prostriedky a/alebo voči nemu Únia prijala iné
opatrenia obmedzujúce schopnosť subjektu použiť vlastné prostriedky.“.
7. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) NBS môže dočasne pozastaviť alebo ukončiť prístup k vnútrodennému úveru ak
a) NBS pozastaví alebo ukončí účasť oprávneného subjektu v TARGET2-SK,6)
b) Eurosystém pozastaví, obmedzí alebo zruší prístup oprávneného subjektu k nástrojom
menovej politiky z dôvodov obozretnosti alebo z iných dôvodov.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) Čl. 34 ods. 2 písm. b) až e) prílohy II usmernenia ECB/2007/2 v platnom znení.
7
) Oddiel 2.4 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 v platnom znení.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. novembra 2010.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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