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7 
ROZHODNUTIE  

Národnej banky Slovenska 
z 10. júla 2017, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 

z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému 
v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 

 

 

Národná banka Slovenska podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

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

 

Čl. I 

 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej 

politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS č. 21/2015, 

rozhodnutia NBS č. 1/2016 a rozhodnutia NBS č. 24/2016 sa mení a dopĺňa takto: 

 

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

„bo)  subjektom v likvidácii (wind-down entity) subjekt v súkromnom alebo verejnom       

vlastníctve 

1.  ktorého hlavným účelom je postupný predaj svojich aktív a ukončenie svojich 

obchodných činností alebo 

2.  založený na správu alebo predaj aktív s cieľom podporiť reštrukturalizáciu alebo 

riešenie krízových situácií finančného sektora, vrátane subjektu pre správu aktív 

založeného na riešenie krízovej situácie uplatnením nástroja oddelenia aktív 

podľa osobitného predpisu.
13b

)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu číslo 13b znie: 
„13b)  Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, 

ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií 

úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu 

riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa 

mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).  

§ 57 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

2.  V § 3a odsek 5 znie: 

„(5) Subjekt v likvidácii (wind-down entity) nie je akceptovateľný pre prístup 

k operáciám menovej politiky, pokiaľ nebol zmluvnou stranou NBS k 22. marcu 2017. 

V tomto prípade zostáva zmluvnou stranou NBS do 31. decembra 2021, pričom 

maximálna hodnota jeho úverových operácií s Eurosystémom je určená priemernou 

úrovňou úverových operácií tohto subjektu v likvidácii s Eurosystémom počas 

obdobia 12 mesiacov predchádzajúcich 22. marcu 2017; maximálnu hodnotu 

úverových operácií s Eurosystémom možno stanoviť a uplatniť spoločne pre viac 

subjektov v likvidácii patriacich do tej istej skupiny. Po 31. decembri 2021 už subjekt 

v likvidácii nemôže mať prístup k operáciám menovej politiky Eurosystému.“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu číslo 17b sa vypúšťa. 

 

3.  V § 5 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie: 

„(19) Eurosystém môže z dôvodu obozretnosti pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť 

prístup k operáciám menovej politiky zmluvnej strane NBS, ktorá poskytuje likviditu 

Eurosystému subjektu v likvidácii, ktorý podľa § 3a ods. 5 nie je považovaný za zmluvnú 

stranu NBS.“. 

 

Doterajšie odseky 19 až 22 sa označujú ako odseky 20 až 23.  

 

 

Čl. II 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. júla 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Makúch v. r. 

guvernér 
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