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2 
ROZHODNUTIE 

Národnej banky Slovenska 
z 19. marca 2013, 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2009 
o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných 

služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby 
a na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov 

 
Národná banka Slovenska podľa § 18, § 27 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 
rozhodla: 

 
Čl. I 

 
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 8/2009 o obchodných 

podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov 
pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS 
č. 5/2011 a rozhodnutia NBS č. 1/2012 sa mení a dopĺňa takto:  

 
1.  § 2 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie: 

„p)  SEPA jednotná oblasť platieb v eurách, v ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické 
osoby vykonávať platobné operácie v eurách v rámci jednej krajiny alebo 
cezhranične za rovnakých podmienok a s rovnakými právami a povinnosťami, ak 
banka platiteľa a banka príjemcu je súčasťou SEPA platobnej schémy.5a)“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a  znie: 
„5a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo dňa 14. marca 2012, ktorým 

sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012).“. 

 
2. V § 4 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „ak identifikačné číslo organizácie nie je 

uvedené vo výpise podľa písmena e),“.  
 
3.  V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „NBS vykonáva úhrady a inkasá v eurách 

v rámci NBS alebo pre príjemcu alebo platiteľa, ktorý má vedený účet v inej banke. 
Úhrady vykonáva ako bežné podľa pravidiel SEPA, zrýchlené podľa pravidiel SEPA 
alebo prioritné.“. 

 
4.  V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). 
 
5.  V § 8 odsek 4 znie: 

„(4) Ak na bežnom účte nie je dostatok finančných prostriedkov na vykonanie 
prevodu v rámci NBS, NBS takýto platobný príkaz zaeviduje a vykoná ho až keď 
na bežnom účte  bude dostatok finančných prostriedkov. Ak na bežnom účte nie je 
dostatok finančných prostriedkov na vykonanie prevodu medzi NBS a bankou, takýto 
platobný príkaz NBS nevykoná a klient musí predložiť nový platobný príkaz v čase, keď 
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na bežnom účte má dostatok finančných prostriedkov. NBS nie je povinná vykonávať 
čiastočnú úhradu, okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.9)“.  

 
6.  § 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Klient môže písomne požiadať o vrátenie finančných prostriedkov úhrady do 10 
pracovných dní po odpísaní finančných prostriedkov z účtu klienta.“. 

 
7.  V § 9 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a ak požaduje zrýchlenú úhradu 

podľa pravidiel SEPA, platobný príkaz na úhradu predkladá do 11,00 hod. v deň 
splatnosti.“. 

 
8.  V § 9 ods. 2 sa za slovo „zmeniť“ vkladajú slová „okrem čísla účtu príjemcu,“. 
 
9.  V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
 „(3) NBS vykonáva úhradu ako   

a)   bežnú podľa pravidiel SEPA tak, že v deň splatnosti odpíše finančné prostriedky 
z bežného účtu klienta a zasiela ich banke príjemcu nasledujúci pracovný deň, 

b)   zrýchlenú podľa pravidiel SEPA tak, že v deň prijatia platobného príkazu odpíše 
finančné prostriedky z bežného účtu klienta a zasiela ich banke príjemcu v ten istý deň 
alebo 

c)  prioritnú tak, že v deň prijatia platobného príkazu odpíše finančné prostriedky 
z bežného účtu klienta a zasiela ich banke príjemcu v ten istý deň bez zbytočného 
odkladu.“. 

  Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 14. 
 
10.  V § 13 ods. 1 sa za slovo úročia vkladá slovo „základnou“. 
 
11.  V § 16 sa vypúšťajú odseky 6 a 7. 
 
12.  V § 17 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „oznámenia o zostatku na účte“. 
 
13.  V § 18 ods. 9 sa za číslo 5 vkladá čiarka a číslo 8. 
 
14.  V § 19 ods. 10  sa na konci vety pripájajú tieto slová: „okrem § 13 ods. 1“. 
 
15.  Za § 19a sa vkladá §19b, ktorý znie: 
 

„§ 19b 
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2013 

 
Platobné príkazy do inej banky nevykonané z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov na účte platiteľa k 1. 6. 2013 budú vyradené z evidencie. Ak klient požaduje 
vykonanie prevodu,  musí predložiť nový platobný príkaz podľa § 8 ods. 4.“. 

 
16.  V prílohe položka 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie: 

„h)  na základe platobného príkazu na zrýchlenú úhradu  3,00“. 
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17.  V prílohe sa za položku 4 vkladá nová položka 5, ktorá znie: 
 „5.  Spracovanie žiadosti o vrátenie úhrady    10,00“. 
   
Doterajšie položky 5 až 20 sa označujú ako položky 6 až 21. 

. 
 

Čl. II 
 

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 
banky Slovenska č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o obchodných podmienkach 
na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické 
osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných rozhodnutím NBS č. 5/2011, rozhodnutím NBS č. 1/2012 a týmto rozhodnutím 
Národnej banky Slovenska. 

 
 

Čl. III 
 

Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. júna  2013.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Jozef Makúch v. r.  

guvernér 
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