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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods.
7 a § 139 ods. 5 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

opatrenie z 15. decembra 2015 č. 34/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej
banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných
bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Účelom opatrenia je úprava spôsobu predkladania výkazov bankami a obchodníkmi s cennými
papiermi podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa
stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014) v
platnom znení a niektoré podrobnosti o vzhľade týchto výkazov, ktoré majú byť predkladané
prostredníctvom Štatistického zberového portálu. Ide o vykazovanie vzorov o zaťaženosti aktív,
ktoré sú ustanovené v prílohe XVI predmetného vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.
680/2014 v platnom znení. Ďalej sa upravuje aj spôsob a termíny predkladania výkazov bankami
a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska podľa nariadenia (EÚ) 2015/534 zo
17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L
86, 31. 3. 2015).

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní
výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami
zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa
osobitného predpisu (oznámenie č. 224/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 39/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň
nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle
Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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