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12 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 8. novembra 2011, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 

o registri bankových úverov a záruk 
 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 
 

Čl. I 
 
 Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. marca 2011 č. 1/2011 o registri bankových 
úverov a záruk (oznámenie č. 77/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  V § 2 ods. 1 písmeno j) znie: 

„j) najvyšší počet dní omeškania splátok úveru zo všetkých úverov vedených v registri,“. 
 
2.  V § 3 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: 

„Ak banka zistí, že údaje alebo ich zmeny poskytnuté do registra v termíne podľa prvej 
vety sú neúplné alebo nesprávne, poskytne do registra opravené údaje. Opravené údaje 
podľa § 1 alebo ich zmeny sa do registra poskytujú podľa stavu k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca najneskôr do 22. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca.“. 

 
3.  Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie: 
 

„§ 3a 
 

(1) Poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi podľa stavu ku dňu podania 
žiadosti o poskytnutie údajov z registra alebo za jedno špecifikované obdobie sa 
ustanovuje vo výške 20 eur. 

 
(2) Poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi za každé ďalšie obdobie 

špecifikované v žiadosti o poskytnutie údajov z registra podľa odseku 1 sa ustanovuje 
vo výške dvoch eur. 

 
(3) Poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi sa platí na účet Národnej 

banky Slovenska určený na platenie poplatkov, ktorého číslo je zverejnené na webovom 
sídle Národnej banky Slovenska. 

 
(4) Pri platení poplatku za poskytnutie údajov z registra klientovi sa na platobnom 

príkaze na úhradu okrem údajov vyžadovaných podľa osobitného zákona4) uvádzajú aj 
tieto identifikačné údaje: 
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a)  variabilný symbol, ktorým je pri 
1.  fyzickej osobe jej rodné číslo bez lomky, ak je pridelené, alebo dátum narodenia 

v tvare rok, mesiac, deň (RRRRMMDD), ak nie je pridelené rodné číslo, 
2.  právnickej osobe jej identifikačné číslo alebo porovnateľný identifikačný symbol 

pri zahraničnej právnickej osobe, 
b)  špecifický symbol, a to: 
 1. 1901 – pre poplatok podľa odseku 1, 
 2. 1902 – pre poplatok podľa odseku 2, 
 3. 1903 – pre poplatok podľa odsekov 1 a 2 súčasne.“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: 
„4)  § 31 ods. 5 písm. b) druhý bod a § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných 

službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 
 
 

Čl. II 
 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011, okrem ustanovení čl. I bodov 1 
a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r. 
guvernér 
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