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Odôvodnenie

A. Všeobecná časť:

Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vypracováva ako právny predpis na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uvedený návrh opatrenia nahradí doteraz platné opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom nového návrhu opatrenia je zapracovať niektoré zmeny vyplývajúce z dvoch noviel zákona o bankách, a to zákona zákona č. 603/2003 Z. z. z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 554/2004 Z. z. z 9. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež zjednotiť terminológiu v tomto opatrení s opatrením Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky. V prvej novele zákona o bankách sa stanovila naviac 66%-ná hranica pri udelení prechádzajúceho súhlasu na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke a udelenie predchádzajúceho súhlasu na použitie akcií, vydaných bankou, ako predmetu zabezpečnia záväzkov vlastníka týchto akcií, alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode. V druhej novele zákona o bankách bolo zapracované preukázanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo väzbe na § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách.

Prijatie navrhovaného opatrenia nebude mať nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí a nebude mať vplyv na zamestnanosť, ani na tvorbu pracovných miest a organizačné zabezpečenie. 

Navrhované opatrenie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore so žiadnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

1. Odhad dopadov na verejné financie

Prijatím predloženého návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. a) až f) zákona o bankách sa nepredpokladá žiadny vplyv na výdavky štátneho rozpočtu, na rozpočty obcí ani na rozpočty vyšších územných celkov (samosprávnych krajov).

2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Realizáciou predloženého návrhu opatrenia sa nepredpokladá vplyv na obyvateľov ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Realizáciou predloženého návrhu opatrenia sa nepredpokladá žiadny vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Realizáciou predloženého návrhu opatrenia sa nepredpokladá žiadny vplyv na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.


Navrhovateľ: 
Národná banka Slovenska

Názov návrhu materiálu: 
Opatrenie Národnej banky Slovenska č.    /2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3.	Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii
Zo zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, ani z materiálu ohľadom gestorstva smerníc nevyplývajú žiadne záväzky.

4.	Problematika návrhu opatrenia
b)	nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
d)	nie je upravená v práve Európskej únie.

5.	Stupeň zlučiteľnosti návrhu opatrenia s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu opatrenia s právom ES/EÚ.


Gestor:
Bezpredmetné.

Účasť expertov pri príprave návrhu opatrenia:
Pri príprave návrhu opatrenia sa nezúčastnili experti.

B. Osobitná časť:

K § 1 
Podľa § 28 ods. 2 zákona o bankách na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 4, na vydanie súhlasu musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod a dostatočný objem  a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Náležitosti žiadosti vrátane dokladov, ktoré je potrebné predložiť v žiadosti o predchadzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, sú v opatrení zapracované, tak aby bolo možné posúdiť splnenie podmienok žiadateľa na vydanie súhlasu. 

K § 2
Ustanovenia § 2 vymedzujú náležitosti žiadosti vrátane dokladov, ktoré je potrebné predložiť k žiadosti o predchádzajúci súhlas na zlúčenie, splynutie, rozdelenie banky. Taktiež musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 4 zákona o bankách. 

K § 3
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na vrátenie bankového povolenia sú navrhnuté pre prípad, že banka môže vrátiť bankové povolenie aj dobrovoľne. 

K § 4
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou sú navrhnuté pre prípad vychádzajúci s ustanovení § 211 až 216 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

K § 5
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona alebo na zmenu jej právnej formy sú navrhnuté pre prípad zrušenia banky z iných dôvodov ako z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia v súlade s § 218 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

K § 6
Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti sú navrhnuté pre prípad vychádzajúci z ustanovení § 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

K § 7
Toto ustanovenie vymedzuje náležitosti na udelenie predchádzajúceho súhlasu na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, pričom je potrebné vychádzať z § 7 ods. 19 zákona o bankách. 

K § 8
Náležitosti žiadosti o súhlas na použitie akcií, vydaných bankou, ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií, alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode sú navrhnuté tak, akoby išlo o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách. V časti dve tohto ustanovenia sa naplno vyžadujú náležitosti žiadosti a doklady ako pri predložení žiadosti o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke. Vychádzame z možnosti, že každý, kto takto získa akcie takýmto spôsobom, aj keď na určitú dobu je ich potenciálnym vlastníkom.

K § 9 
Toto ustanovenie stanovuje náležitosti na preukázanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo väzbe na § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách.  

K § 10
V tomto ustanovení sa upresňuje spôsob podpisovania žiadosti a predkladanie žiadosti v prípade, že ide o osoby konajúce v zhode 

K § 11
Ustanovenie obsahuje praktické rady pri predkladaní žiadosti.

K § 12
Ustanovenie zrušuje platné opatrenie NBS č. 16/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 593/2001 Z. z.) v plnom rozsahu na základe návrhu nového opatrenia. Taktiež sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu (oznámenie č. 297/1998 Z. z.), ktoré doposiaľ nebolo zrušené. 

K § 13
Navrhuje sa termín účinnosti opatrenia.


