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OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. septembra 2002,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1998,
ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky
na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami
Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 98/1998 Z. z.) sa mení takto:
1. V § 3 ods. 6 sa slová „pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode
má právnická osoba sídlo alebo fyzická osoba – podnikateľ miesto podnikania“ nahrádzajú slovami „ústrediu Národnej banky Slovenska“.
2. V § 3 ods. 7 sa slová „Pobočka Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami
„Národná banka Slovenska“.
3. V § 3 ods. 8 sa slová „pobočke Národnej banky Slovenska, ktorá vydala devízovú
licenciu na predaj cudzej meny,“ nahrádzajú slovami „Národnej banke Slovenska“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: devízový odbor
Vypracoval:
Ing. Jozef Hollý, tel. č.: 02/5787 2584
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Redakčné oznámenie o oprave chýb
V opatrení Národnej banky Slovenska č. 4/2002 z 23. augusta 2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov ustanovenie § 3 správne znie:
„§ 3
Na účely dodržiavania pravidiel bezpečnej prevádzky sa v banke a pobočke zahraničnej banky
a) pri rozhodovaní o poskytnutí úveru preskúmava
1. účel na ktorý má byť úver poskytnutý a okrem úverov poskytnutým bankám alebo
zahraničným bankám aj finančné zdroje, z ktorých bude splácaný,
2. hospodárske výsledky budúceho dlžníka,
3. schopnosť budúceho dlžníka plniť svoje záväzky,
4. podnikateľské skúsenosti a schopnosti budúceho dlžníka, ako aj jeho postavenie
v rámci hospodárskeho odvetvia a situácia v tomto hospodárskom odvetví,
5. primeranosť a vymáhateľnosť zabezpečenia úveru, ak sa zabezpečenie požaduje,
b) pre každý úver vedie úverový spis, ktorý obsahuje najmä
1. doklady o výsledkoch preskúmania podľa písmena a),
2. zmluvu o úvere vrátane jej dodatkov,
3. doklady o zabezpečení pohľadávok z úveru, napríklad zmluvu o zriadení záložného
práva alebo vyhlásenie o záväzku ručiteľa vrátane ich dodatkov,
4. doklady o zmene zmluvného vzťahu,
5. korešpondenciu s dlžníkom súvisiacu s daným zmluvným vzťahom,
6. podklady pre poskytnutie úveru vrátane finančných ukazovateľov o dlžníkovi,
7. rozhodnutie o poskytnutí úveru,
8. doklady o vymáhaní nesplácaného úveru.“.

