3.

Odôvodnenie

Všeobecná časť

Národná banka Slovenska od začiatku svojej činnosti v roku 1993 vydáva 
v súlade s § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. 
o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. bankovky a mince, ktoré sú zákonnými peniazmi. Emisiu slovenských peňazí začala 8. februára 1993 a v priebehu rokov 1993 a 1995 dala postupne do obehu bankovky a mince siedmich nominálnych hodnôt.

	Bankovky nominálnej hodnoty 50 Sk vzoru 1993 boli dané do obehu 
30. augusta 1993 ako prvé slovenské bankovky a bankovky vzoru 1995 dňom 3. júla 1995. Na základe analýzy vývoja stavu zásob slovenských peňazí schválila na 13. rokovaní dňa 
15. júla 2004 Banková rada NBS dotlač bankoviek, ktorá je potrebná pre zabezpečenie bezporuchového peňažného obehu a nahradenie obehu neschopných bankoviek. Víťazom užšej súťaže sa stala kanadská ceninová tlačiareň Canadian Bank Note Company Limited, Ottawa. 

	Päťdesiatkorunové bankovky vytlačené v kanadskej tlačiarni Canadian Bank Note Company Limited, Ottawa sú identické s bankovkami, ktoré boli vytlačené v predchádzajúcich rokoch v kanadskej tlačiarni „BA BANKNOTE“. Sú na nich vytlačené tie isté motívy, ochranné prvky a použité rovnaké tlačové techniky a farby ako sú na bankovkách vzoru 1995. Na 5 mm širokom bielom okraji na rubovej strane bankovky bude však drobným písmom vytlačená skratka názvu tlačiarne „CBNC Ltd.“. Vo vyhláške Národnej banky Slovenska 
č. 179/1993 Z.z. o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 
50 Kčs z obehu je v § 4 ods. 1 uvedený názov tlačiarne, „BA BANKNOTE“, ktorá vytlačila bankovky vzoru 1993.  Bankovky vzoru 1995 boli vytlačené v tej istej tlačiarni s drobnými zmenami (zmeny v podtlačiach vytlačených technikou tlače z plochy na líci bankovky). Zmeny, ktorými sa bankovka vzoru 1995 líši od bankovky vzoru 1993 sú upravené vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z.z. V roku 1997 bola vyhláška o vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 novelizovaná vyhláškou NBS č. 219/1997 Z.z., v ktorej je všeobecne upravené miesto vydania, dátum tlače bankovky a mená a priezviská predstaviteľov Národnej banky Slovenska, ktorých faksimile podpisov sú na bankovke vytlačené. Vzhľadom na zmenu výrobcu je potrebné legislatívne upraviť názov tlačiarne, ktorá realizuje tlač druhého vydania bankoviek v nominálnej hodnote 50 Sk vzoru 1995. Uvedená zmena je upravená v predloženom návrhu vyhlášky.
	
Vydávanie zákonných peňazí do obehu sa môže uskutočniť len na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. Národná banka Slovenska v súlade s čl. 56 Ústavy Slovenskej republiky a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. vypracovala návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek v nominálnej hodnote 50 Sk vzoru 1995. Návrh vyhlášky legislatívne upravuje len ustanovenie týkajúce sa názvu tlačiarne, ktorá bankovky vytlačila.  Ostatné ustanovenia vyhlášok o vydaní bankoviek v hodnote 50 Sk sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti. Návrh vyhlášky je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona 
č. 149/2001 Z.z., na vykonanie ktorého je navrhovaná.

Emisia zákonných peňazí nie je podľa súčasného právneho stavu regulovaná smernicami Európskej únie. V zmysle prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky je vypracovaná doložka zlučiteľnosti.

Náklady na tlač bankoviek v nominálnej hodnote 50 Sk sú hradené 
z rozpočtových prostriedkov Národnej banky Slovenska, nebudú mať vplyv na iné verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebudú mať vplyv na zamestnanosť. 
		

Osobitná časť

K § 1
		V odseku 1 je uvedený dátum emisie. V odseku 2 je uvedená skratka názvu kanadskej tlačiarne cenín „CBNC Ltd.“, ktorá bankovky vytlačila.

K § 2
		Navrhuje sa, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. decembra 2005.


