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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014
z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií
pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 18, 25 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších
predpisov a podľa § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných
podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia
NBS č. 4/2014, rozhodnutia NBS č. 14/2015, rozhodnutia NBS č. 4/2016, rozhodnutia NBS
č. 2/2017 a rozhodnutia NBS č. 20/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 12 ods. 6 písm. b) sa slová „10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „13 mesiacov“.

2.

V § 20 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

3.

V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Spory medzi NBS a klientom, ktoré súvisia s poskytovaním platobných
služieb, môžu byť rozhodnuté v rozhodcovskom konaní alebo riešené prostredníctvom
iného mimosúdneho riešenia sporov.11a) Ak klient nesúhlasí s riešením sporu
v rozhodcovskom konaní alebo prostredníctvom iného mimosúdneho riešenia sporov,
spory medzi NBS a klientom sa riešia postupom podľa osobitných predpisov.11aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11aa znejú:
„11a) Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
11aa
) Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.“.

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
4.

§ 21a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak NBS zriadila klientovi účet pred 1. januárom 2019 a tento účet trvá
aj po 31. decembri 2018, je povinná poskytnúť klientovi informácie podľa § 21 ods. 5,
a to do 28. februára 2019.“.

5.

V celom texte rozhodnutia sa slová „odbor platobného styku“ vo všetkých tvaroch
nahrádzajú slovami „odbor platobných systémov“ v príslušnom tvare.

6.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „DKK Dánska koruna“.
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Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie
platobných operácií pre Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
rozhodnutím NBS č. 4/2014, rozhodnutím NBS č. 14/2015, rozhodnutím NBS č. 4/2016,
rozhodnutím NBS č. 2/2017, rozhodnutím NBS č. 20/2017 a týmto rozhodnutím Národnej
banky Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Jozef Makúch v. r.
guvernér
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