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Rozhodnutie
Národnej banky Slovenska
z 27. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch
vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
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 rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch
vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 11/2010,
rozhodnutia NBS č. 1/2011, rozhodnutia NBS č. 12/2012, rozhodnutia NBS č. 9/2015,
rozhodnutia NBS č. 11/2016 a rozhodnutia NBS č. 12/2017 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V celom texte tohto rozhodnutia sa slová „platobný príkaz“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovom „príkaz“ v príslušnom tvare.

2.

V § 1 ods. 6 sa za slová „PM účtu“ vkladajú slová „majiteľom jedného T2S DCA účtu
alebo jedného TIPS DCA účtu“.

3.

V § 1 ods. 12 sa za slová „so sídlom“ vkladajú slová „v Európskej únii alebo“.

4.

V § 1 sa vypúšťa odsek 13. Doterajšie odseky 14 až 32 sa označujú ako odseky 13
až 31.“.

5.

V § 1 odsek 22 znie:
„(22) ICM sa rozumie SSP informačný a kontrolný modul, ktorý umožňuje
majiteľom PM účtu získavať informácie on-line a poskytuje im možnosť zadávať príkazy
na prevod likvidity, riadiť likviditu a, ak je to možné , iniciovať zálohové príkazy, ak ide
o núdzovú prevádzku.“.

6.

V § 18 ods. 1 písm. b) posledná veta znie:
„Do hrubej hodnoty sa nezapočítavajú operácie vyrovnané na T2S DCA účte a TIPS
DCA účte.“.

7.

V § 18 sa slovo „DCA“ nahrádza slovami „T2S DCA“.

8.

V § 18 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. pridruženému systému sa ako majiteľovi prepojeného PM účtu účtujú za služby TIPS
súvisiace s prepojenými TIPS DCA tieto poplatky:

čiastka 30/2018
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 12/2018
541
__________________________________________________________________________________

Tarifné položky

Cena

Služby vyrovnania
Príkaz na okamžitú platbu
Žiadosť o storno
Zamietavá odpoveď na storno
Kladná odpoveď na storno

Vysvetlenie

0,20 eurocenta
0,00
0,00
0,20 eurocenta

Účtuje sa tiež za nevyrovnané operácie
Účtuje sa tiež majiteľovi prepojeného PM
účtu spojeného s TIPS DCA, v prospech
ktorého sa vykonáva zaúčtovanie (tiež pre
nevyrovnané operácie)

Prvých desať miliónov príkazov na okamžitú platbu a kladných odpovedí na storno
prijatých platformou TIPS do konca roka 2019 je bezplatných. Za akékoľvek ďalšie príkazy
na okamžitú platbu a kladné odpovede na storno prijaté platformou TIPS do konca roka 2019
účtuje Národná banka Slovenska pridruženému systému ako majiteľovi prepojeného PM účtu
poplatky v nasledujúcom roku.“.
Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy
TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 11/2010,
rozhodnutím NBS č. 1/2011, rozhodnutím NBS č. 12/2012, rozhodnutím NBS č. 9/2015,
rozhodnutím č. 11/2016, rozhodnutím 12/2017 a týmto rozhodnutím Národnej banky
Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 30. novembra 2018.

Jozef Makúch, v. r.
guvernér
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