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O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 8 písm. a)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. opatrenie zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o
predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a
pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely. Týmto opatrením
sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov
bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2007 č. 12/2007 o
predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č.
505/2007 Z. z.). Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Opatrenie je uverejnené v čiastke
41/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných
zložkách Národnej banky Slovenska.
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