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18 
ROZHODNUTIE  

Národnej banky Slovenska 
z 29. septembra 2015, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 

o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 Národná banka Slovenska podľa § 48 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.  rozhodla: 
 
 

Čl. I 
 

 Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách 
platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013 a rozhodnutia NBS č. 7/2014 sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
 
1. V § 1 ods. 3 sa za slová „SEPA Direct Debit Core“ vkladajú slová „a SEPA Direct Debit 

B2B“. 
 
2. V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a s ktorou Národná banka Slovenska uzatvorila zmluvu 

o účasti v platobnom systéme SIPS“. 
 
3. V § 2  odsek 1 znie: 

„(1) Národná banka Slovenska je účastníkom platobného systému SIPS.“. 
 

4. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie: 
„a)  banka, pobočka zahraničnej banky4) a pobočka banky umiestnená mimo územia 

Slovenskej republiky,4a)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
„4a) § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 
 

5. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Účastník môže prostredníctvom platobného systému SIPS vykonávať príkazy 

podľa pravidiel SEPA jednou z týchto možností: 
a) tuzemské úhrady a tuzemské inkasá, 
b) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá a cezhraničné úhrady, 
c) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá a cezhraničné inkasá SEPA Direct Debit Core, 
d) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady a cezhraničné inkasá SEPA 

Direct Debit Core, 
e)  tuzemské úhrady, tuzemské inkasá a cezhraničné inkasá SEPA Direct Debit B2B, 
f) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady a cezhraničné inkasá SEPA 

Direct Debit B2B, 
g) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné inkasá SEPA Direct Debit Core a 

SEPA Direct Debit B2B alebo 
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h) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady a cezhraničné inkasá SEPA 
Direct Debit Core a SEPA Direct Debit B2B.“. 

 
6. V § 7 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:  

„Ak je účastník platobného systému SIPS zároveň nepriamym účastníkom Národnej 
banky Slovenska v platobnom systéme STEP2, Národná banka Slovenska zabezpečí 
vyradenie účastníka platobného systému SIPS aj z platobného systému STEP2.“. 
 

7. V § 7 ods. 3 sa na konci dopĺňajú slová „a v platobnom systéme STEP2.“ 
 
8. V § 9 ods. 1 sa za slová „Národná banka Slovenska“ vkladajú slová „je 

prevádzkovateľom platobného systému SIPS,“. 
 
9. V § 9 ods. 3 sa slová „sa prevádzkuje“ nahradzujú slovami „spracováva príkazy“. 
 
10. V § 12 ods. 5 sa slovo „12“ nahrádza slovom „13“. 
 
11. Príloha znie:     „Príloha k rozhodnutiu NBS č. 7/2012  

 
Sadzobník poplatkov platobného systému SIPS 

 
Transakčné poplatky: 

 
1. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka    

v časovom pásme od 16.30 h do 9.00 h                       0,01 eura 
 
2. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka  

v časovom pásme od 9.00 h do 12.30 h 
a)  splatného v aktuálnom účtovnom dni                    0,05 eura 
b)  splatného v nasledujúcich účtovných dňoch             0,01 eura 

 
3. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka  

v časovom pásme od 12.30 h do 15.00 h 
a)  splatného v aktuálnom účtovnom dni                0,1   eura 
b)  splatného v nasledujúcich účtovných dňoch          0,01 eura 
 

4. Poplatok za spracovanie jedného príkazu prijatého od účastníka 
v časovom pásme od 15.00 h do 16.30 h splatného v nasledujúcich 
účtovných dňoch                0,01 eura 

     
Mesačné poplatky: 

 
5. Poplatok za využívanie služieb platobného systému SIPS podľa pravidiel SEPA 

a) tuzemské úhrady  a tuzemské inkasá             200 eur 
b) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá a cezhraničné úhrady           300 eur 
c) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá a cezhraničné inkasá   

SEPA Direct Debit Core               350 eur 
d) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady   

a cezhraničné inkasá SEPA Direct Debit Core            400 eur 
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e) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá  a cezhraničné inkasá  
SEPA Direct Debit B2B              800 eur 

f) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady 
a cezhraničné inkasá SEPA Direct Debit B2B             900 eur 

g) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné inkasá  
SEPA Direct Debit Core a SEPA Direct Debit B2B                         950 eur 

h) tuzemské úhrady, tuzemské inkasá, cezhraničné úhrady a cezhraničné  
inkasá SEPA Direct Debit Core a SEPA Direct Debit B2B       1 000 eur 

 
Jednorazové poplatky: 

 
6. Poplatok za pripojenie účastníka do platobného systému  SIPS                        1 000 eur 

 
7. Poplatok za pripojenie nepriameho účastníka do platobného systému STEP2 

a) cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA             300 eur 
b)  cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA (SEPA Direct Debit Core)        300 eur 
c)  cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA (SEPA Direct Debit B2B)        300 eur 

 
8. Poplatok za výstup nepriameho účastníka z platobného systému STEP2 

a)  cezhraničné úhrady podľa pravidiel SEPA             350 eur 
b)  cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA (SEPA Direct Debit Core)        350 eur 
c) cezhraničné inkasá podľa pravidiel SEPA (SEPA Direct Debit B2B)        350 eur 

 
9. Poplatok za zmenu údajov nepriameho účastníka v platobnom 

systéme STEP2                300 eur 
 

10. Poplatok za vyradenie nepriameho účastníka z platobného systému STEP2  
v mimoriadnom termíne                      3 500 eur 
  

11. Poskytnutie archívnych dát na žiadosť účastníka: 
a)  dáta archivované do jedného mesiaca              100 eur 
b)  dáta staršie ako jeden mesiac                       200 eur  
c) za jeden vyhotovený nosič                20 eur 

 
Sankčné poplatky: 

 
12. Poplatok za oneskorenú úhradu poplatkov účastníka za SIPS 

- omeškanie viac ako 10 kalendárnych dní od splatnosti rozpisu poplatkov        250 eur 
      
13. Za neúspešné spracovanie klíringového cyklu         

- multilaterálneho z dôvodu nedostatku likvidity                          10 000 eur 
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Poznámky 
 
K bodom 1 až 4: 
Účastník platí vstupný poplatok za každý príkaz prijatý  platobným systémom SIPS bez 
ohľadu na typ príkazu. Rovnaký poplatok sa platí za domáci aj za cezhraničný príkaz.  Výška 
poplatku závisí od času, kedy platobný systém SIPS príkaz  prijal.  
 
K bodu 5: 
Poplatok pokrýva náklady Národnej banky Slovenska na zúčtovacie služby zabezpečované 
prostredníctvom systému TARGET2 ako aj prevádzkové náklady za využívanie služieb 
platobného systému STEP2. Účastník platí len jeden z uvedených poplatkov podľa toho, ktoré 
služby platobného systému SIPS využíva.  
 
K bodu 6: 
Poplatok pokrýva náklady Národnej banky Slovenska spojené s overením technických  
predpokladov účastníka na účasť v platobnom systéme SIPS, školením používateľov 
účastníka, poskytovaním konzultácií, programového vybavenia  a pod. Poplatok sa netýka 
v súčasnosti existujúcich účastníkov. 
 
K bodom 7, 8 a 9: 
Poplatky Národná banka Slovenska refakturuje svojim nepriamym účastníkom na základe 
faktúry za využívanie služieb platobného systému STEP2. Účastník  môže využívať len tie 
služby platobného systému STEP2, ktoré Národná banka Slovenska aktuálne podporuje. 
 
K bodu 10: 
Účastník platí poplatok zvlášť za každú službu (cezhraničné SEPA úhrady, cezhraničné 
inkasá SEPA Direct Debit Core alebo SEPA Direct Debit B2B), z ktorej ho Národná banka 
Slovenska vyradila. Poplatok Národná banka Slovenska refakturuje účastníkovi na základe 
faktúry od spoločnosti EBA CLEARING za vykonanie zmeny v mimoriadnom termíne a za 
mimoriadne vydanie smerovacích tabuliek. 
 
K bodu 11: 
Poplatky sú za výkon jedného zamestnanca za deň. Poplatok za vyhotovené nosiče                     
s historickými dátami bude vypočítaný zo skutočnej ceny nosiča a počtu nosičov.  
 
K bodu 12: 
Národná banka Slovenska účtuje poplatok v rozpise poplatkov za nasledujúci kalendárny 
mesiac. 
 
K bodu 13: 
Účastník platí poplatok za každý multilaterálny klíringový cyklus, ktorý nebol úspešne 
vyrovnaný v systéme TARGET2 z dôvodu nedostatku likvidity na PM účte účastníka. Ak 
neúspešné vyrovnanie klíringového cyklu v systéme TARGET2 zapríčinia viacerí účastníci, 
poplatok v plnej výške platí každý účastník, ktorý nemal dostatok likvidity na svojom PM 
účte.“. 
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Čl. II 
 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS ako vyplýva zo zmien a 
doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 7/2013, rozhodnutím NBS č. 7/2014 a týmto 
rozhodnutím.  
 
 
 

Čl. III 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




