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5 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 10. júla 2007, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 

o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej 
angažovanosti finančného konglomerátu v znení opatrenia Národnej banky 

Slovenska č. 13/2006 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 
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 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných 
zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu 
(oznámenie č. 675/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 13/2006 (oznámenie č. 660/2006 Z. z.) sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

„2)  Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a 
požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania 
obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania 
obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).“. 

 
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými 
papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Opatrenie Národnej 
banky Slovenska č. 4/2007 (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).“. 

 
3. V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „primeranosť vlastných zdrojov“ nahrádzajú slovami 

„požiadavka na vlastné zdroje“. 
 
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie: 

„8)  § 74 zákona č. 566/2001 Z. z.“. 
 
5. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. l)“ nahrádzajú slovami  

„§ 49b písm. d)“. 
 
6. V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 13 

písm. d)“. 
 
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: 

„9)  § 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“. 
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8. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 49b 

písm. d)“. 
 
9. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 13 

písm. d)“. 
 
10. V § 8 ods. 2 sa slová „osobitného predpisu.10)“ nahrádzajú slovami „§ 33e zákona.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa. 
 
11. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
  „(4) Predkladaním hlásení v elektronickej podobe podľa odseku 3 sa rozumie 

predkladanie hlásení prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS – 
Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk.“. 

 
12. V prílohe č. 1 vo vysvetlivkách šiestom bode sa slová „§ 44 ods. 5 písm. l) bod 3“ 

nahrádzajú slovami „§ 49b písm. d) tretieho bodu“, siedmom bode sa slová „3, 4 a 5“ 
nahrádzajú slovami „2, 3 a 4“ a ôsmom bode sa slová „6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami  
„5, 6 a 7“. 

 
13. V prílohe č. 1 sa vysvetlivky dopĺňajú deviatym bodom, ktorý znie: 

„9. Použité skratky 
Č. r. – číslo riadku 
tis. Sk – tisíc slovenských korún“. 

 
14. V prílohe č. 2 vo vysvetlivkách druhom bode sa slová „§ 31 ods. 1“ nahrádzajú slovami  

„§ 33e ods. 1“, treťom bode sa slová „§ 31 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami  
„§ 33e ods. 1 písm. a) prvého bodu“, štvrtom bode sa slová „§ 31 ods. 1 písm. b)“ 
nahrádzajú slovami „§ 33e ods. 1 písm. a) druhého bodu“, siedmom bode sa slová  
„§ 31 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 33e ods. 9“, ôsmom bode sa vypúšťajú slová 
„podľa § 3 ods. 2 až 4 opatrenia“ a desiatom bode sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 5 
opatrenia“. 

 
 

Čl. II 
 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007. 
 
 
 

Ivan Šramko v. r.  
guvernér 
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