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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 23. júla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008
o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie
a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a 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. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach
na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie
v znení rozhodnutia NBS č. 15/2015 a rozhodnutia NBS č. 2/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 4 ods. 9 sa nad slovo „operácie,“ umiestňuje odkaz 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Čl. 4 ods. 2 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/671 z 9. apríla 2019
o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk
(prepracované znenie) (ECB/2019/7) (Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2019).“.

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Platobné operácie, ktoré sa majú vykonať na účtoch v eurách v jeden deň
a prekračujú 500 miliónov eur, sa môžu vykonať len s predchádzajúcim súhlasom ECB
podľa osobitného predpisu.3) 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 3 znie:
„3) Čl. 5 ods. 2 usmernenia ECB/2019/7.“.

3.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 5a
Spoločné ustanovenie
NBS podľa osobitného predpisu4) kontinuálne zabezpečuje zapracovávanie
vplyvu likvidity všetkých avizovaných investičných operácií, vrátane implementácie
nových typov transakcií, do denných predikcií autonómnych faktorov. Permanentne sa
usiluje o optimálnu komunikáciu so všetkými správcami externých subjektov, ktoré
majú vedené účty v NBS a na základe aktuálnych informácií zapracováva pohyby
príslušných vkladov, prípadne iných položiek, do predikcií likvidity.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Čl. 5 ods. 1 usmernenia ECB/2019/7.“.
4.

V prílohe sa vypúšťajú slová „AUD Austrálsky dolár“ a slová „DKK Dánska koruna“.
Čl. II

Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre
zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 15/2015, rozhodnutím NBS č. 2/2016 a týmto
rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Peter Kažimír
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku riadenia rizika,
vysporiadania bankových operácií, platobných systémov a peňažnej hotovosti
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