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7 
ROZHODNUTIE  

Národnej banky Slovenska 
z  29. júla 2014, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 
o pravidlách platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013 

 
 Národná banka Slovenska podľa § 48 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  rozhodla: 
 

Čl. I 
 

 Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách 
platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.  V § 6 ods. 4 písmeno a) znie: 

„a)  pripojenie do siete UNIVERZAL-NET® v súlade s podmienkami vymedzenými 
osobitným predpisom,3)“.  

 
2.  V § 12 ods. 5 sa číslo „10“ nahrádza číslom „12“. 
 
3.  V § 13 ods. 1 a 2 sa slovo „prostredie“ nahrádza slovami „technická infraštruktúra“. 
 
4.  V § 14  ods. 3 sa na konci pripája táto veta: 
 „Národná banka Slovenska na žiadosť účastníka platobného systému SIPS uzávierky 

jednotlivých klíringových cyklov nepredlžuje.“. 
 
5.  V prílohe sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 

„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               0,10 eur 
b)  splatného v nasledujúcich účtovných dňoch         0,01 eur“. 

Doterajšie body 3 až 14 sa označujú ako body 4 až 15 vrátane označenia týchto bodov 
v poznámkach. 

 
6.  V prílohe sa v bode 4 slová „12:30“ nahrádzajú slovami „15:00“ a na konci sa pripájajú  

slová „splatného v nasledujúcich účtovných dňoch“. 
 
7.  V prílohe sa v bodoch 7 až 9 číslo „350“ nahrádza číslom „300“. 
 
8.  V prílohe sa bod 12  označuje ako bod 10 vrátane označenia tohto bodu v poznámkach 

a za bod 10 sa vkladajú slová „Sankčné poplatky:“. 
Doterajšie body 10 a 11 sa označujú ako body 11 a 12 vrátane označenia týchto bodov 
v poznámkach.“. 

 
9.  V prílohe sa vypúšťajú slová „Poplatky za pripojenie do dátovej siete UNIVERZAL-

NET®:“ a body 13 až 15 vrátane poznámok k bodom 13 až 15.“. 
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Čl. II 

 
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej 

banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 7/2013 a týmto rozhodnutím.  
 

Čl. III 
 

 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť  1. januára 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Makúch v. r.  
guvernér 




