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OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 5. októbra 2015 

 
o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery 

v obmedzenom rozsahu 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 20b ods. 9 zákona č. 129/2010 Z. z.                       
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z. ustanovuje: 
 

§ 1 
 
 (1) Vzor výkazu s názvom „Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov 
Spo (OBJ) 1-12“, ktorý predkladá veriteľ poskytujúci spotrebiteľské úvery v obmedzenom 
rozsahu, vrátane metodiky na jeho vypracúvanie, je uvedený v prílohe. 
 
 (2) Výkaz podľa odseku 1 sa vypracúva mesačne, podľa stavu k poslednému dňu 
príslušného mesiaca kalendárneho roka. 
 
 (3) Výkaz podľa odseku 1 sa predkladá do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca, a to elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. 
 

§ 2 
 
 Toto opatrenie sa po prvýkrát použije pri predkladaní výkazu za mesiac                    
november 2015. 
 

§ 3 
 
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015. 
 
 
 
 

Jozef Makúch 
guvernér 

v z. Ján Tóth v. r. 
viceguvernér 

 
 
 
 
Vydávajúci útvar: odbor regulácie    tel.: +421 2 5787 3301 
         fax: +421 2 5787 1118 
 



 

Príloha k opatreniu č. 9/2015

Spo (OBJ) 1-12

Názov veriteľa

IČO veriteľa

Hlásenie ku dňu

1/1

(údaje v eurách)

Ukazovateľ č.r. Hodnota

a b 1

Objem poskytnutých  spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní  
vrátane za posledných 12 mesiacov

1

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 2

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 do jedného roka 
vrátane za posledných 12 mesiacov

3

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 4

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov 
vrátane za posledných 12 mesiacov

5

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 6

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov 
vrátane za posledných 12 mesiacov

7

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 8

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za 
posledných 12 mesiacov

9

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 10

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských  úverov za posledných 12 mesiacov 11

  z toho: objem úverov, ktoré sú v omeškaní viac ako 90 dní 12

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 90 do 180 dní vrátane 
za posledný mesiac

13

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 14

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti od 181 do jedného roka 
vrátane za posledný mesiac

15

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 16

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 1 rok do 5 rokov 
vrátane za posledný mesiac

17

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 18

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 5 rokov do 10 rokov 
vrátane za posledný mesiac

19

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 20

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov podľa zmluvnej splatnosti nad 10 rokov za 
posledný mesiac

21

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 22

Celkový objem poskytnutých spotrebiteľských  úverov za posledný mesiac 23

  z toho: objem úverov, ktoré sú zabezpečené 24

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu

Telefónne číslo osoby zodpovednej za vypracovanie výkazu

Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov
VZOR
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Metodika na vypracúvanie výkazu 
Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov Spo (OBJ) 1-12 

 

Predkladanie hlásení sa vzťahuje na veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona                             
č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z. 
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