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Predkladacia správa



Predložený návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, 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 (ďalej len „opatrenie“) bol vypracovaný na základe splnomocňovacieho  ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), ktorý zosúlaďuje slovenskú bankovú legislatívu s príslušnými smernicami Európskej únie a 25 Bazilejskými základnými princípmi účinného výkonu bankového dohľadu a zohľadňuje odporúčania Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. 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. Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas, ktoré umožnia Národnej banke Slovenska podrobne a objektívne posúdiť všetky rozhodujúce súvislosti konkrétnych žiadostí, a to na strane banky, ktorej sa týka zmena podľa § 28 ods. 1 písm. zákona o bankách ako aj na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. 
Podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska sa vyžaduje
a)	na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % alebo 66% v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)	na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou alebo na vrátenie bankového povolenia, ako aj na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
c)	na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa písmena b) alebo na zmenu jej právnej formy,
d)	na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti, 
e)	na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,
f)	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. 

Dôvody predloženia nového návrhu opatrenia sú najmä:
	premietnutie zmien do opatrenia, ktoré vyplývajú z novelizácie zákona o bankách, t.j. 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 (zmeny vyznačené tmavo) 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 (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), 

zjednotenie dikcie náležitostí žiadosti v tomto opatrení s opatrením Národnej banky Slovenska č. 9/2004 z 12. novembra 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. 

Predkladaný návrh opatrenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o bankách, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie navrhovaného opatrenia nebude mať finančný, ekonomický, enviromentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť, ani vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Konzultácia podľa rozhodnutia Rady 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou národnými orgánmi ohľadom návrhu právnych predpisov nie je v prípade predloženého návrhu opatrenia potrebná.
























