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17/2020
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 13. októbra 2020,
ktorým sa 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 z 28. apríla 2015 o implementácii
rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS
č. 21/2015, rozhodnutia NBS č. 1/2016, rozhodnutia NBS č. 24/2016, rozhodnutia NBS
č. 7/2017, rozhodnutia NBS č. 2/2018, rozhodnutia NBS č. 8/2019, rozhodnutia NBS
č. 6/2020, rozhodnutia NBS č. 8/2020, rozhodnutia NBS č. 12/2020 a rozhodnutia NBS
č. 14/2020 sa dopĺňa takto:
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 63a
Ustanovenia pre zábezpeku k úverovej pohľadávke dočasne akceptovateľnej
v dôsledku nákazy COVID-19
(1) S účinnosťou od 26. októbra 2020 do 29. septembra 2021 bude NBS prijímať
ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému aj úverové pohľadávky, ktorých kreditná
kvalita je zabezpečená na základe ručenia poskytnutého Exportno-importnou bankou
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.41ab)
(2) Zábezpeka za úverové pohľadávky podľa odseku 1 nemusí spĺňať podmienku
plného pokrytia istiny, úrokov a všetkých ostatných hodnôt splatných z úverovej pohľadávky
jej držiteľovi podľa § 44 ods. 2 písm. a), ale bude poskytnutá podľa pevného podielu z istiny
úverovej pohľadávky ktorá môže byť najviac 80 % z istiny úverovej pohľadávky.
(3) Zmluvná strana NBS v rámci záväzkových zmluvných vzťahov s Exportnoimportnou bankou Slovenskej republiky musí písomne zabezpečiť vylúčenie započítateľnosti
pohľadávky ručiteľa voči zmluvnej strane NBS tak, že ručiteľ nemôže využiť právo započítania
svojej pohľadávky voči zmluvnej strane NBS počas celej doby, keď je úverová pohľadávka
podľa odseku 1 poskytnutá ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, a to ani
v prípade zmeny v osobe ručiteľa. Bezpodmienečný zmluvný záväzok ručiteľa s takýmto
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(4) vylúčením započítateľnosti sa preukazuje NBS predložením príslušnej zmluvy
(zmluvnej dokumentácie) uzavretej zmluvnou stranou NBS a jej ručiteľom, ktorá obsahuje
príslušné ustanovenie o vylúčení započítateľnosti pohľadávky ručiteľa.
(5) Ustanovenie čl. 5 ods. 6 Rámcovej zmluvy o úverových obchodoch so zábezpekou
o povinnosti zmluvnej strany NBS previesť na NBS všetky svoje práva z úverovej pohľadávky
vrátane zabezpečovacích práv k úverovej pohľadávke, ktoré má voči tretej osobe, platí rovnako.
(6) Na zaručenú časť istiny úverových pohľadávok podľa odseku 1, sa uplatnia
oceňovacie zrážky podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 3, na základe kreditnej kvality ručiteľa
úverovej pohľadávky. Na nezaručenú časť istiny úverových pohľadávok podľa odseku 1,
sa uplatnia oceňovacie zrážky podľa prílohy č. 12a tabuľky č. 3, na základe kreditnej kvality
dlžníka úverovej pohľadávky. V prípade, že je kreditná kvalita dlžníka horšia ako na úrovni
5. stupňa kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému, potom sa
na nezaručenú časť istiny úverovej pohľadávky uplatní oceňovacia zrážka v hodnote 100 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ab znie:
„41ab) § 25a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení zákona č. 156/2020 Z. z.“.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. októbra 2020.

Peter Kažimír v. r.
guvernér
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