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14 
ROZHODNUTIE 

 Národnej banky Slovenska 
z 29. septembra 2015, 

    
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 

o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií 
pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014 

 

Národná banka Slovenska podľa § 18, 25 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších 

predpisov a podľa § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla: 

 

Čl. I 

 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných 

podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia 

NBS č. 4/2014 sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 16 ods. 5 druhá veta znie: „NBS účtuje klientovi úroky z bežných účtov spravidla 

na konci mesiaca s referenčným dátumom prvého kalendárneho dňa nasledujúceho 

mesiaca, bez ohľadu  na zostatok na bežnom účte.“.   

 

2. V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

„(7) Platobné operácie, ktoré sa majú vykonať na bežných účtoch v eurách v jeden 

deň a prekračujú určený limit, sa môžu vykonať len s predchádzajúcim súhlasom ECB 

podľa osobitného predpisu.
14

) Klient o týchto platobných operáciách informuje NBS 

najneskôr do 9.00 hod. pracovného dňa predchádzajúceho dňu vykonania týchto 

platobných operácií.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:  

„
14

) Usmernenie ECB/2014/9 a usmernenie ECB/2014/22.“. 

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12. 

 

Čl. II 

 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií 

pre Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných  rozhodnutím NBS  

č.  4/2014 a týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska. 

  

Čl. III 

 

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. októbra  2015.  

 

Jozef Makúch v. r.  

guvernér 
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