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ASBK: SOI nie je príslušná na kontrolu spotrebiteľských úverov bánk. Podnety adresujte výlučne na NBS.

Krajský súd v Bratislave v spore vedenom pod sp. zn. 2S/244/2013 medzi Poštovou bankou, a.s. a SOI rozhodol, že SOI nemá
právo  kontrolovať  dodržiavanie  zákona  pri  spotrebiteľských  úveroch  poskytovaných  bankami.  Zrušil  tak  prax,  ktorú  v
dôsledku  nejednoznačnosti  zákona  zaviedli  NBS  a  SOI.  Podľa  dohody  medzi  NBS  a  SOI  bola  príslušná  na  kontrolu
dodržiavania zákona v oblasti spotrebiteľských úverov práve SOI, keďže zákon výslovne takúto kompetenciu nezveril NBS.
Súdnym rozhodnutím došlo k jednoznačnému rozdeleniu kontrolných právomoci medzi NBS vo vzťahu k bankám a SOI voči
ostatným subjektom poskytujúcim spotrebiteľské úvery.

Krajský súd v Bratislave s odvolaním na podobné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR konštatoval, že aj napriek chýbajúcemu
výslovnému splnomocneniu je na kontrolu príslušná NBS ako centralizovaná inštitúcia pre dohľad nad finančným trhom. Ako
dôvod uviedol  vo svojom odôvodnení,  že  „keďže NBS pôsobí  na základe zákona o  dohľade nad finančným trhom ako
sektorový regulátor v oblasti kontroly činnosti bánk na finančnom trhu, je treba považovať zákon o dohľade nad finančným
trhom za osobitný predpis, ktorý vylučuje kontrolnú pôsobnosť SOI ako všeobecného regulátora pre oblasť spotrebiteľských
úverov v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z.“. 

Predseda ASBK, JUDr. Ľubomír Čigáš uvedené rozhodnutie považuje za prospešné. Došlo ním k zjednoteniu postupu pri
poskytovaní  mimosúdnej  ochrany spotrebiteľom čerpajúcim spotrebiteľské úvery.  Častokrát  sa  totiž  stávalo,  že finanční
spotrebitelia boli zmätení, ktorý orgán je príslušný na rozhodovanie o ich podnete. 

ASBK  finančným  spotrebiteľom  odporúča,  aby  všetky  svoje  podnety  týkajúce  sa  finančných  produktov  či  služieb
adresovali výlučne na NBS, ktorá má zriadenú osobitnú stránku na prijímanie podnetov a vykonáva úlohu jednotného
kontaktného miesta pre všetkých finančných spotrebiteľov. V prípade, že sa  podnetom nemôže zaoberať NBS má NBS
povinnosť postúpiť vec orgánu, ktorý je na to príslušný. Týmto spôsobom spotrebitelia dosiahnu, aby sa vecou zaoberal
kompetentný orgán uzavrel JUDr. Ľubomír Čigáš.  
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