VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

146 /73
146

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

130 /64
9 /5
7 /4

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)

24.6.2019 (APZ, KOZ, HBP, a.s., MH SR)
25.6.2019 (MDaV SR)
27.6.2019 (TSK)
28.6.2019 (MF SR)
49
1

Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. Asociácia priemyselných zväzov

4 (0o,4z)

0 (0o,0z)

2. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

3. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

4 (0o,4z)

0 (0o,0z)

4. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

5 (1o,4z)

0 (0o,0z)

5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

31 (14o,17z)

0 (0o,0z)

9 (2o,7z)

0 (0o,0z)

16 (3o,13z)

0 (0o,0z)

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

23 (23o,0z)

0 (0o,0z)

10. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

4 (3o,1z)

0 (0o,0z)

11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6 (4o,2z)

0 (0o,0z)

12. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

5 (5o,0z)

0 (0o,0z)

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

10 (6o,4z)

0 (0o,0z)

14. Národná banka Slovenska

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

15. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

16. Slovenské elektrárne, a.s.

5 (1o,4z)

0 (0o,0z)

17. Úrad vlády Slovenskej republiky

4 (4o,0z)

0 (0o,0z)

15 (2o,13z)

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

6. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
7. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

18. Verejnosť
19. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

x

20. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Trenčiansky samosprávny kraj

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

43. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

44. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

146
(73o,73z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

APZ

Pripomienka

Typ Vyh. Spôsob vyhodnotenia

k bodu B.10 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Bod B. 10 návrhu
uznesenia vlády Slovenskej republiky navrhujeme v nasledovnom znení:
„zabezpečenie navýšenia prostriedkov do rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva SR, minimálne na roky 2019 a 2020 pre zabezpečenie garancie
nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia na úhradu povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých útlmom banskej
činnosti v regióne hornej Nitry a pre štátnu pomoc na pokrytie mimoriadnych
nákladov vrátane odstupného pre zamestnancov podľa rozhodnutia Rady z 10.
decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní
neschopných konkurencie č. 2010/787/EÚ“ Odôvodnenie: Vláda SR svojim
uznesením č. 580/2018 z 12. decembra 2018 k „Návrhu problematiky transformácie Z
regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na
zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“ zobrala na vedomie v bode A.2.
nutnosť riešenia situácie vzniknutej so skorším doťažovaním zásob uhlia v
previazanosti na skrátenie všeobecného hospodárskeho záujmu s dopadmi na región
hornej Nitry a banskú organizáciu a to hlavne v oblasti sociálnej, ekonomickej a
environmentálnej. Zároveň vláda SR v uvedenom uznesení v bode B.3. schválila v
intenciách článku 4 rozhodnutia Rady z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie 2010/787/EÚ
časový rámec postupného uzatvárania ťažobných polí – útlmu, uzatváranie, sanácie
a rekultivácie po banskej činnosti. Týmto bolo schválené významne skoršie
ukončenie ťažby uhlia v regióne hornej Nitry – minimálne o 10 rokov oproti
pôvodnému zámeru banskej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Ďalej

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

vláda SR v tomto uznesení skrátila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie
bezpečnosti dodávok v uzlovej oblasti Bystričany elektrinou z elektrárne Nováky
najneskôr do konca roka 2023, pričom počnúc rokom 2019 sa zásadne znížil aj
objem dodávanej elektriny v intervale od 250 GWh do 480 GWh oproti dovtedy
platnému všeobecného hospodárskemu záujmu vo výške 1350 GWh. Takýmto
zásadným skrátením doby ťažby uhlia a zároveň aj znížením objemu, resp. výšky
ťažby uhlia v jednotlivých rokoch, nebude schopná banská spoločnosť vytvoriť
dodatočné prostriedky na skoršie uzatváranie a likvidáciu predmetných ťažobných
polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I. Rovnako banská spoločnosť
nebude schopná súbežne generovať dostatočné zdroje na pokrytie všetkých
záväzkov voči svojim zamestnancom (najmä odstupné), ktorí postupne prichádzajú
o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti. Túto uvedenú skutočnosť potvrdila
pri spracovaní strategického materiálu a vo svojej analýze aj poradenská spoločnosť
PwC v rámci tvorby Akčného plánu. V tejto súvislosti je ministrovi hospodárstva v
návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu
Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra uložená úloha v bode B.8. pripraviť
notifikáciu Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných
polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. s využitím poskytnutia pomoci na
pokrytie mimoriadnych nákladov v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady o štátnej
pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie
2010/787/EÚ. Po ukončení notifikácie Programu postupného doťaženia a
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky
I. Európskou komisiou bude nutné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre
Ministerstvo hospodárstva SR na poskytnutie štátnej pomoci na pokrytie
mimoriadnych nákladov vrátane odstupného pre prepustených zamestnancov podľa
článku 4 rozhodnutia Rady 787/2010/EÚ z 10. decembra 2010. Postupné
uzatváranie ťažobných polí bude prebiehať v zmysle harmonogramu uvedeného v
samotnom Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra od 07/2019

Východnou šachtou bane Handlová.

APZ

APZ

k bodu B.7 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky znenie bodu B.7 návrhu
uznesenia vlády Slovenskej republiky navrhujeme v nasledovnom znení: „pripraviť
zákon o zabezpečení garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia na
úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre
stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom
Z
postihnutých útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry“ Odôvodnenie:
Zmiernenie sociálnych dopadov a vplyvov na zamestnancov banskej spoločnosti,
ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti v regióne je
nevyhnutné riešiť komplexne pomocou sociálneho zabezpečenia pre všetkých
zamestnancov z dôvodu sťažených podmienok pri ďalšej adaptácii na iný druh
zamestnania vzhľadom k veľmi špecifickej činnosti, ktorú teraz vykonávajú.
k bodu B.9 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Bod B.9 návrhu uznesenia
vlády Slovenskej republiky navrhujeme v nasledovnom znení: " „zabezpečiť v
spolupráci s prevádzkovateľom ložiska v nadväznosti na Program postupného
doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov
Handlová a Nováky I. zmenu evidencie zásob uhlia v zmysle zákona č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), s tým že v zmysle §14 a
Z
bodu c.) citovaného zákona ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité
verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje
záujem na vydobytí týchto zásob. Význam ochrany prevyšujúcej záujem na
vydobytí týchto zásob preukáže príslušné ministerstvo obvodnému banskému úradu
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.“ Odôvodnenie:
Prevod evidovaných zásob uhlia z bilančných zásob do nebilančných zásob v
zmysle zákona č. 44/1988 Zb. a ich prípadný následný odpis sa musí udiať postupne

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

Uznesenie bolo
preformulované podľa
A
pripomienky MH SR.
Rozpor bol odstránený.

podľa toho, ako sa budú uzatvárať jednotlivé ťažobné polia, t.j. v zmysle Programu
postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích
priestorov Handlová, Nováky I. Všeobecný hospodársky záujem je stanovený do
konca roka 2023 a teda minimálne dovtedy bude prebiehať ťažba uhlia. Zmenou
formulácie je kladený dôraz na to, že zmeny v evidencii zásob výhradných ložísk sa
musia udiať v prvom rade po ukončení dobývania uhlia v jednotlivých ťažobných
poliach a zároveň zmena formulácie upresňuje význam zadania úlohy predkladateľa
materiálu.

APZ

AZZZ SR

k bodu C.2 návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Bod C.2 návrhu uznesenia
vlády Slovenskej republiky navrhujeme v nasledovnom znení:„pripraviť pre
Ministerstvo hospodárstva SR plány technicko-ekonomického uzatvorenia a
likvidácie jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a
Z
Nováky I. v zmysle úlohy B.8 a v zmysle Programu postupného doťaženia a
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky
I.“ Odôvodnenie: Ide o formálnu chybu predkladateľa materiálu, plány technickoekonomického uzatvorenia a likvidácie ťažobných polí súvisia s úlohou B.8. –
notifikácia a nie s úlohou B.9. – zmena evidencie zásob uhlia.
bez pripomienok

K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, bod B.10. Návrh uznesenia vlády
HBP, a.s. Slovenskej republiky v bode B.10. žiadame upraviť a doplniť nasledovne: „B.10.
zabezpečenie navýšenia prostriedkov do rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva SR, minimálne na roky 2019 a 2020 pre zabezpečenie garancie
nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia na úhradu povinných príspevkov na

A

Bod C.2 bol upravený.
Rozpor bol odstránený.

O

A bez pripomienok.

Z

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých útlmom banskej
činnosti v regióne hornej Nitry a pre štátnu pomoc na pokrytie mimoriadnych
nákladov vrátane odstupného pre zamestnancov podľa rozhodnutia Rady z 10.
decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní
neschopných konkurencie č. 2010/787/EÚ.“ Odôvodnenie: Vláda SR svojim
uznesením č. 580/2018 z 12. decembra 2018 k „Návrhu problematiky transformácie
regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na
zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“ zobrala na vedomie v bode A.2.
nutnosť riešenia situácie vzniknutej so skorším doťažovaním zásob uhlia v
previazanosti na skrátenie všeobecného hospodárskeho záujmu s dopadmi na región
hornej Nitry a banskú organizáciu a to hlavne v oblasti sociálnej, ekonomickej a
environmentálnej. Zároveň vláda SR v uvedenom uznesení v bode B.3. schválila v
intenciách článku 4 rozhodnutia Rady z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie 2010/787/EÚ
časový rámec postupného uzatvárania ťažobných polí – útlmu, uzatváranie, sanácie
a rekultivácie po banskej činnosti. Týmto bolo schválené významne skoršie
ukončenie ťažby uhlia v regióne hornej Nitry – minimálne o 10 rokov oproti
pôvodnému zámeru banskej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Ďalej
vláda SR v tomto uznesení skrátila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie
bezpečnosti dodávok v uzlovej oblasti Bystričany elektrinou z elektrárne Nováky
najneskôr do konca roka 2023, pričom počnúc rokom 2019 sa zásadne znížil aj
objem dodávanej elektriny v intervale od 250 GWh do 480 GWh oproti dovtedy
platnému všeobecného hospodárskemu záujmu vo výške 1350 GWh. Takýmto
zásadným skrátením doby ťažby uhlia a zároveň aj znížením objemu, resp. výšky
ťažby uhlia v jednotlivých rokoch, nebude schopná banská spoločnosť vytvoriť
dodatočné prostriedky na skoršie uzatváranie a likvidáciu predmetných ťažobných
polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I. Rovnako banská spoločnosť

nebude schopná súbežne generovať dostatočné zdroje na pokrytie všetkých
záväzkov voči svojim zamestnancom (najmä odstupné), ktorí postupne prichádzajú
o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti. Túto uvedenú skutočnosť potvrdila
pri spracovaní strategického materiálu a vo svojej analýze aj poradenská spoločnosť
PwC v rámci tvorby Akčného plánu. V tejto súvislosti je ministrovi hospodárstva v
návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu
Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra uložená úloha v bode B.8. pripraviť
notifikáciu Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných
polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. s využitím poskytnutia pomoci na
pokrytie mimoriadnych nákladov v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady o štátnej
pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie
2010/787/EÚ. Po ukončení notifikácie Programu postupného doťaženia a
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky
I. Európskou komisiou bude nutné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre
Ministerstvo hospodárstva SR na poskytnutie štátnej pomoci na pokrytie
mimoriadnych nákladov vrátane odstupného pre prepustených zamestnancov podľa
článku 4 rozhodnutia Rady 787/2010/EÚ z 10. decembra 2010. Postupné
uzatváranie ťažobných polí bude prebiehať v zmysle harmonogramu uvedeného v
samotnom Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra od 07/2019
Východnou šachtou bane Handlová.
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, bod B.7. Návrh uznesenia vlády
Slovenskej republiky v bode B.7. žiadame upraviť a doplniť nasledovne: „B.7.
HBP, a.s. pripraviť zákon o zabezpečení garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a
poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a
odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti
baníkom postihnutých útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry.“

Z

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

Odôvodnenie: Zmiernenie sociálnych dopadov a vplyvov na zamestnancov banskej
spoločnosti, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti
v regióne je nevyhnutné riešiť komplexne pomocou sociálneho zabezpečenia pre
všetkých zamestnancov z dôvodu sťažených podmienok pri ďalšej adaptácii na iný
druh zamestnania vzhľadom k veľmi špecifickej činnosti, ktorú teraz vykonávajú.
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, bod B.9. Návrh uznesenia vlády
Slovenskej republiky v bode B.9. žiadame upraviť a preformulovať nasledovne:
„B.9. zabezpečiť v spolupráci s prevádzkovateľom ložiska v nadväznosti na
Program postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová a Nováky I. zmenu evidencie zásob uhlia v zmysle
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) s
tým, že v zmysle §14 a bodu c.) citovaného zákona ide o zásoby, ktorých dobývanie
by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam
ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob. Význam ochrany prevyšujúcej
záujem na vydobytí týchto zásob preukáže príslušné ministerstvo obvodnému
Z
HBP, a.s.
banskému úradu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.“
Odôvodnenie: Prevod evidovaných zásob uhlia z bilančných zásob do nebilančných
zásob v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. a ich prípadný následný odpis sa musí udiať
postupne podľa toho, ako sa budú uzatvárať jednotlivé ťažobné polia, t.j. v zmysle
Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. Všeobecný hospodársky záujem je
stanovený do konca roka 2023 a teda minimálne dovtedy bude prebiehať ťažba
uhlia. Zmenou formulácie je kladený dôraz na to, že zmeny v evidencii zásob
výhradných ložísk sa musia udiať v prvom rade po ukončení dobývania uhlia v
jednotlivých ťažobných poliach a zároveň zmena formulácie upresňuje význam
zadania úlohy predkladateľa materiálu.

Uznesenie bolo
preformulované podľa
A
pripomienky MH SR.
Rozpor bol odstránený.

K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, bod C.2. Návrh uznesenia vlády
Slovenskej republiky v bode C.2. žiadame upraviť a preformulovať nasledovne:
„C.2. pripraviť pre Ministerstvo hospodárstva SR plány technicko-ekonomického
uzatvorenia a likvidácie jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch
Handlová a Nováky I. v zmysle úlohy B.8 a v zmysle Programu postupného
Z
HBP, a.s.
doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov
Handlová, Nováky I.“ Odôvodnenie: Ide o formálnu chybu predkladateľa materiálu,
plány technicko-ekonomického uzatvorenia a likvidácie ťažobných polí súvisia s
úlohou B.8. týkajúcej sa notifikácie Programu postupného doťaženia a uzatvorenia
jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. a nie s
úlohou B.9. týkajúcej sa zmeny evidencie zásob uhlia.
1. K návrhu Uznesenia vlády SR, bod B.7. V bode B.7. žiadame za slovo
„nákladov“ vložiť „sociálneho zabezpečenia a“. Odôvodnenie: Zmiernenie
sociálnych dopadov a vplyvov na zamestnancov banskej spoločnosti, ktorí prídu o
KOZSR
zamestnanie z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti v regióne je nevyhnutné
riešiť komplexne pomocou sociálneho zabezpečenia pre všetkých zamestnancov z
dôvodu sťažených podmienok pri ďalšej adaptácii na iný druh zamestnania
vzhľadom k veľmi špecifickej činnosti, ktorú teraz vykonávajú.

Z

K návrhu uznesenia vlády SR, bod B.10. V bode B. 10. žiadame za slovo
„nákladov“ vložiť „sociálneho zabezpečenia a“ a na konci vety za „Nitry“ odstrániť
Z
KOZSR bodku a doplniť text „a pre štátnu pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov
vrátane odstupného pre zamestnancov podľa rozhodnutia Rady z 10. decembra
2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných
konkurencie č. 2010/787/EÚ.“ Odôvodnenie: Vláda SR svojim uznesením č.

A

Bod C.2 bol upravený.
Rozpor bol odstránený.

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

580/2018 z 12. decembra 2018 k „Návrhu problematiky transformácie regiónu
horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na
zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“ zobrala na vedomie v bode A.2.
nutnosť riešenia situácie vzniknutej so skorším doťažovaním zásob uhlia v
previazanosti na skrátenie všeobecného hospodárskeho záujmu s dopadmi na región
hornej Nitry a banskú organizáciu a to hlavne v oblasti sociálnej, ekonomickej a
environmentálnej. Zároveň vláda SR v uvedenom uznesení v bode B.3. schválila v
intenciách článku 4 rozhodnutia Rady z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie 2010/787/EÚ
časový rámec postupného uzatvárania ťažobných polí – útlmu, uzatváranie, sanácie
a rekultivácie po banskej činnosti. Týmto bolo schválené významne skoršie
ukončenie ťažby uhlia v regióne hornej Nitry – minimálne o 10 rokov oproti
pôvodnému zámeru banskej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Ďalej
vláda SR v tomto uznesení skrátila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie
bezpečnosti dodávok v uzlovej oblasti Bystričany elektrinou z elektrárne Nováky
najneskôr do konca roka 2023, pričom počnúc rokom 2019 sa zásadne znížil aj
objem dodávanej elektriny v intervale od 250 GWh do 480 GWh oproti dovtedy
platnému všeobecného hospodárskemu záujmu vo výške 1350 GWh. Takýmto
zásadným skrátením doby ťažby uhlia a zároveň aj znížením objemu, resp. výšky
ťažby uhlia v jednotlivých rokoch, nebude schopná banská spoločnosť vytvoriť
dodatočné prostriedky na skoršie uzatváranie a likvidáciu predmetných ťažobných
polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I. Rovnako banská spoločnosť
nebude schopná súbežne generovať dostatočné zdroje na pokrytie všetkých
záväzkov voči svojim zamestnancom (najmä odstupné), ktorí postupne prichádzajú
o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti. Túto uvedenú skutočnosť potvrdila
pri spracovaní strategického materiálu a vo svojej analýze aj poradenská spoločnosť
PwC v rámci tvorby Akčného plánu. V tejto súvislosti je ministrovi hospodárstva v
návrhu uznesenia vlády SR k Návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu

Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra uložená úloha v bode B.8. pripraviť
notifikáciu Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných
polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. s využitím poskytnutia pomoci na
pokrytie mimoriadnych nákladov v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady o štátnej
pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie
2010/787/EÚ. Po ukončení notifikácie Programu postupného doťaženia a
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky
I. Európskou komisiou bude nutné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre
Ministerstvo hospodárstva SR na poskytnutie štátnej pomoci na pokrytie
mimoriadnych nákladov vrátane odstupného pre prepustených zamestnancov podľa
článku 4 rozhodnutia Rady 787/2010/EÚ z 10. decembra 2010. Postupné
uzatváranie ťažobných polí bude prebiehať v zmysle harmonogramu uvedeného v
samotnom Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra od 07/2019
Východnou šachtou bane Handlová.
K návrhu uznesenia vlády SR, bod B.9. Žiadame preformulovať bod B.9.
nasledujúco: „zabezpečiť v spolupráci s prevádzkovateľom ložiska v nadväznosti na
Program postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová a Nováky I. zmenu evidencie zásob uhlia v zmysle
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), s
KOZSR tým že v zmysle §14 a bodu c.) citovaného zákona ide o zásoby, ktorých dobývanie Z
by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam
ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob. Význam ochrany prevyšujúcej
záujem na vydobytí týchto zásob preukáže príslušné ministerstvo obvodnému
banskému úradu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.“
Odôvodnenie: Prevod evidovaných zásob uhlia z bilančných zásob do nebilančných
zásob v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. a ich prípadný následný odpis sa musí udiať

Uznesenie bolo
preformulované podľa
A
pripomienky MH SR.
Rozpor bol odstránený.

postupne podľa toho, ako sa budú uzatvárať jednotlivé ťažobné polia, t. j. v zmysle
Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. Všeobecný hospodársky záujem je
stanovený do konca roka 2023 a teda minimálne dovtedy bude prebiehať ťažba
uhlia. Zmenou formulácie je kladený dôraz na to, že zmeny v evidencii zásob
výhradných ložísk sa musia udiať v prvom rade po ukončení dobývania uhlia v
jednotlivých ťažobných poliach a zároveň zmena formulácie upresňuje význam
zadania úlohy predkladateľa materiálu.
K návrhu uznesenia vlády SR, bod C.2. V bode C. 2. žiadame nahradiť „B.9“
KOZSR slovom „B.8“. Odôvodnenie: Ide o formálnu chybu predkladateľa materiálu, plány
technicko-ekonomického uzatvorenia a likvidácie ťažobných polí súvisia s úlohou
B.8. – notifikácia a nie s úlohou B.9. – zmena evidencie zásob uhlia.
KOZSR K vlastnému materiálu Odporúčame upraviť aj vlastný materiál v zmysle
predložených pripomienok.

Z

A

Bod C.2 bol upravený.
Rozpor bol odstránený.

O

A

Vlastný materiál bol
upravený.

Doložka vplyvov, žiadame doplniť chýbajúcu doložku vplyvov na rozpočet verejnej
O
MDaVSR správy, doložku sociálnych vplyvov, doložku vplyvov na služby pre občana a
doložku vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Uvedené vplyvy boli vo
všeobecnej tabuľkovej časti doložky identifikované.
MDaVSR Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky, žiadame vypustiť plnenie úlohy B.5.
pre ministra dopravy a výstavby vzhľadom na to, že v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sa nevyhlasujú výzvy zamerané na

O

Doložka bola upravená a
A zaslaná 25.6.2019 na
záverečné posúdenie.
Pripomienka je
N nerelevantná,
vyhodnotenie plnenia
úlohy B.5 bude závisieť

konkrétne regióny a zoznam oprávnených prijímateľov je vopred stanovený.

MDaVSR

Vlastný materiál, v celom materiáli (str. 12, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 40, 42, 43, 44,
O
113, 115, 135, 141, 142, 160, 171, 186) žiadame namiesto textu „nadradená cestná
sieť“, uviesť správny text „diaľničná sieť“ alebo „sieť diaľnic a rýchlostných ciest“.

od spracovania úlohy
B.2.

A Zapracované.

Verejná osobná doprava
má v rámci priority I.1
Rozvoj udržateľných a
alternatívnych foriem
mobility a statickej
dopravy samostatné
Vlastný materiál, časť 7.1.5. Priorita I.1 Rozvoj udržateľných a alternatívnych
opatrenie I.1.1 Rozvoj
foriem mobility a statickej dopravy ako jedna z priorít sa uvádza aj podpora
verejnej osobnej
dopravy prostredníctvom alternatívnych palív. Z textu implicitne vyplýva, že ide aj
dopravy, statickej
o podporu individuálnej osobnej dopravy (napr. elektromobilmi), čo nemožno
dopravy a integrovaných
považovať za udržateľnú formu mobility (napr. auto spôsobuje zápchy a zaberanie
O ČA foriem dopravy. Podpora
MDaVSR
verejného priestoru bez ohľadu na druh paliva). Okrem toho pri tejto priorite je
dopravy prostredníctvom
potrebné zobrať do úvahy, že po roku 2023 po skončení výroby elektriny v ENO
alternatívnych palív je
(2023) môže byť problém s dodávkou elektriny do tohto regiónu, pretože prenosové
považovaná za
kapacity do regiónu nie sú v súčasnosti dostatočné na zásobovanie elektrinou. Preto
udržateľnú z hľadiska
navrhujeme prioritu – podpora alternatívnych palív – zúžiť iba na verejnú osobnú
životného prostredia a
dopravu.
reaguje na potrebu
zlepšovania životného
prostredia v regióne,
ktoré je vplyvom ťažby,
výroby energií z uhlia a

vplyvom ďalšieho
priemyslu znečistené.
Akčný plán je okrem
toho koncipovaný na
dlhšie obdobie,
predpokladá sa, že v
tomto dlhšom období by
mali byť prenosové
kapacity do regiónu
posilnené. Akčný plán v
iných prioritách tiež
počíta s podporou
obnoviteľných zdrojov
energie, ktoré zabezpečia
dodatočný zdroj
elektriny v regióne.

MDaVSR

Vlastný materiál, kapitola 10.3.3., str. 159, Zlepšenie využitia osobnej a nákladnej
železničnej dopravy, žiadame k OPII doplniť ŠR (štátny rozpočet) a k MDV SR
doplniť MF SR.

Vlastný materiál, odporúčame vyhnúť sa navádzajúcim a nevyargumentovaným
MDaVSR tvrdeniam typu „z hľadiska kvality infraštruktúry existuje v regióne historický
nedostatok investícií“, resp. „Železničná doprava do Trenčína a Bratislavy nemôže
konkurovať individuálnej a autobusovej doprave“.

Z

A Zapracované.

O

A Zapracované.

Predmetné tvrdenie
vychádza z poskytnutého
materiálu UPPVII
(Country Report a jeho
príloha D, v ktorej sa
spomínajú predbežné
oblasti pre kohéznu
politiku 2021-2027. Vo
vlastnom materiáli
preformulované
nasledovne: " Na
Vlastný materiál, odporúčame vypustiť časť týkajúcu sa konkrétnych investičných
základe diskusií a
priorít SR v období 2021 – 2027 (str. 165 – 171), kde sa uvádza, že to bolo
konzultácii so sociálnovypracované “Na základe diskusií a konzultácii so sociálno-ekonomickými
MDaVSR partnermi, bola v rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo strany O ČA ekonomickými
partnermi, bola v rámci
EK na programové obdobie 2021 – 2027 identifikovaná úvodná predstava zo strany
zadefinovaných
SR o naplnení jednotlivých prioritných oblastí“. Konkrétne investičné priority sú
prioritných oblastí
iba v štádiu diskusií a neboli zatiaľ schválené vládou SR. Preto nie je vhodné ich v
financovania zo strany
tomto materiáli uvádzať.
EK na programové
obdobie 2021 - 2027
identifikovaná úvodná
predstava zo strany SR o
naplnení jednotlivých
prioritných oblastí,
ktorej konečná podoba
bude výsledkom
negociačného procesu
všetkých

zainteresovaných
subjektov v procese
programovania
programového obdobia
2021 - 2027."

O

Elektromobilita bola v
dokumente zdôraznená a
vytiahnutá obzvlášť z
všeobecného termínu
"alternatívne palivá",
A nakoľko pri zbere
indikatívnych projektov,
ktorý bol súčasťou
tvorby akčného plánu,
táto téma pri mobilite
dominovala.

Z

A Zapracované.

MDaVSR Vlastný materiál, str. 123, úloha „Ďalšie zdroje financovania“, žiadame doplniť
„MF SR“.

Z

A Zapracované.

MDaVSR

Z

A Vypustené.

Vlastný materiál, odporúčame zosúladiť termín „elektromobilita a alternatívne
MDaVSR palivá“ s termínom „alternatívne palivá“. Podľa smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní
infraštruktúry pre alternatívne palivá definícia alternatívneho paliva zahŕňa aj
elektrickú energiu.

Vlastný materiál, str. 117, zdroje financovania, opatrenia zamerané na zlepšenie
MDaVSR stavebnotechnického stavu ciest I. triedy v podobe opráv a údržby nie je možné
financovať z európskych zdrojov, resp. z uvedených zdrojov. Je potrebné vyčleniť
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, aby bolo opatrenie splniteľné.

Vlastný materiál, str. 135, projekt č. 118, projekt predložený obcou Dolné
Vestenice je duplicitný s projektmi č. 193 – 203, žiadame vypustiť.

MDaVSR

Vlastný materiál, str. 135, projekt č. 119, projekt „Rekonštrukcia cesty I/9 Dolné
Vestenice – Nováky“ navrhnutý obcou Dolné Vestenice nemá SSC v investičnom
pláne a projekt nemá ani finančné krytie, žiadame vypustiť.

MDaVSR Vlastný materiál, str. 141, projekt č. 191, v súčasnosti už prebieha spracovanie
predmetnej štúdie realizovateľnosti.

Vlastný materiál, str. 145, projekt č. 213, nesúhlasíme s projektovým zámerom
„Presmerovanie tranzitnej nákladnej dopravy z centra mesta Partizánske preložkou
MDaVSR
cesty I/64“, nie je nám zrejmé, o aký projekt navrhnutým mestom Partizánske ide,
SSC ho nemá v investičnom pláne a zámer nemá ani finančné krytie, zároveň
prebieha spracovanie štúdie realizovateľnosti pre rýchlostnú cestu R8.

MDaVSR

Vlastný materiál, str. 16, kapitola 5.1. Základné východiská Akčného plánu,
odporúčame medzi strategické dokumenty doplniť nasledovné: „Územný plán
veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a územné plány obcí.“

Z

A Vypustené.

O

A Doplnené.

Z

Projekt premenovaný
podľa dohody na:
„Presmerovanie
tranzitnej nákladnej
A
dopravy z centra mesta
Partizánske na základe
výsledkov štúdie
realizovateľnosti“

O

A Doplnené.

MDaVSR Vlastný materiál, str. 20, 5.2.3. Infraštruktúra, ods. 2, druhá veta, žiadame namiesto O
textu „zvyšovanie nezamestnanosti“ uviesť text „zvyšovanie zamestnanosti“.

A Preformulované.

Vlastný materiál, str. 21, obrázok 2 žiadame nahradiť oficiálnou mapou investora,
O
MDaVSR ktorým je NDS, a. s., a je verejne prístupná na webe
(https://ndsas.sk/stavby/dialnicna-siet,
https://ndsas.sk/uploads/media/4136ea55fff8f2bd5bcd2e2de07bdc1ce386c6f0.jpeg).
Vlastný materiál, str. 30, 7.2.1. Východisková situácia, ods. 2 a 3, žiadame pojem
MDaVSR „rýchlostná komunikácia“ nahradiť pojmom „rýchlostná cesta“, ktorý je definovaný O
v cestnom zákone a strategických dokumentoch ministerstva dopravy a výstavby a
vlády SR.
Vlastný materiál, str. 30, 7.2.1. Východisková situácia, ods. 3, žiadame vypustiť
text „Pre zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky je tiež potrebné dobudovať
MDaVSR
chýbajúce obchvaty miest v trase cesty I/9 aj budúcej R2.“ Zdôvodnenie: V tomto
koridore sa počíta iba s výstavbou rýchlostnej cesty R2, preto sa obchvaty na I/9
neplánujú.

Z

Vlastný materiál, str. 31, tabuľka, text „R2 Pravotice – Dolné Vestenice PD –
Pripravuje sa výzva na vypracovanie a vyhodnotenie dopravného prieskumu na
ceste I/9 pre úsek R2 Pravotice – Nováky, predpoklad výzvy na dopravný prieskum
MDaVSR 09/2019. Následne až po dodaní štúdie realizovateľnosti pre rýchlostnú cestu R8 a Z
výsledkov dopravného prieskumu bude v 09/2020 (predpoklad) možné začatie VO
na DSP. Predložené termíny sú nastavené na začiatok VO 05/2019. Termíny budú
aktualizované na základe výsledkov DM a CBA pre úsek R2 Pravotice – Nováky.
Údaje je potrebné aktualizovať na základe podkladov od investora, ktorým je NDS,

A Prepracované.

A Nahradené.

A Vypustené.

A Aktualizované.

a. s. .
Vlastný materiál, str. 41, podľa podkladu z NDS, a. s., z 10. 5. 2019 sú pre úsek R2
MDaVSR Mníchova Lehota – Ruskovce a R2 Pravotice – Dolné Vestenice navrhované
termíny výstavby v rokoch 2024 – 2027 a pre úsek R2 Nováky – Žiar nad Hronom
roky 2031 – 2034.

Z

A Zapracované.

Z

A Zapracované.

Z

A Zapracované.

Z
MDaVSR Vlastný materiál, str. 43, Zodpovedné orgány a úlohy, úloha pre MF SR by mala
obsahovať nielen „identifikáciu“, ale aj „vyčlenenie/pridelenie finančných zdrojov“.

A Zapracované.

MDaVSR Vlastný materiál, str. 41, pri R8 sa uskutočňuje len „Vypracovanie štúdie
realizovateľnosti“, žiadna iná príprava sa nekoná.
Vlastný materiál, str. 41, tabuľka a súvisiaci text, žiadame preveriť odhad nákladov
od investora, ktorým je NDS, a. s., a nepoužívať ako zdroj nákladov neoverené
MDaVSR
zdroje INEKO. Pri porovnaní s Prílohou 1 je tiež zrejmé, že nejde o celkové
odhadované náklady, keďže náklady na prípravu (projekt č. 193 – 197) tu nie sú
započítané.

MDaVSR

MDaVSR

Vlastný materiál, str. 44, nesúhlasíme s projektovým zámerom „Rekonštrukcia
cesty I/9 Dolné Vestenice – Nováky“, SSC ho nemá v investičnom pláne a zámer
nemá finančné krytie, žiadame vypustiť.
Vlastný materiál, str. 44, Opatrenie I.3.2. Rozvoj a rekonštrukcie ciest I. triedy v

Z

A Vypustené.

Z

A Zapracované.

regióne, žiadame doplniť Ministerstvo financií Slovenskej republiky s úlohou
„Identifikácia a vyčlenenie dodatočných zdrojov financovania“, rovnako ako je to
pri opatrení „I.3.1.Rozvoj rýchlostných ciest v regióne“.
Vlastný materiál, str. 44, tabuľka a str. 135 (Príloha 1), nesúhlasíme s projektovým
MDaVSR zámerom „Prestavba úseku cesty I/9 v okolí Handlovej“, nie je nám zrejmé, o aký
projekt navrhnutý mestom Handlová ide, SSC ho nemá v investičnom pláne a
zámer nemá finančné krytie.
Vlastný materiál, str. 44, žiadame vypustiť text „Spracovanie štúdií
uskutočniteľnosti na jednotlivé úseky“, projekty na ceste I/9 sú pokryté
MDaVSR
zrealizovanou štúdiou uskutočniteľnosti pre rýchlostnú cestu R2 a projekt na ceste
I/64 je pokrytý štúdiou uskutočniteľnosti cesty I/64 v úseku Topoľčany – Žilina,
ktorá sa v súčasnosti spracováva.

MDaVSR

Vlastný materiál, str. 45, Opatrenie I.4.1., žiadame v časti cieľ doplniť „Nitra“, v
časti Zodpovedné orgány a úlohy žiadame doplniť „Ministerstvo financií SR“ na
financovanie menších projektov, ktoré nemôžu byť financované z OPII.

Z

A Text preformulovaný.

Z

A Zapracované.

Z ČA textácia upravená.

Vlastný materiál, str. 46, opatrenie I.4.2 Rozvoj leteckej infraštruktúry, odporúčame
nahradiť text „V regióne je verejné medzinárodné letisko v Prievidzi, a niekoľko
O
MDaVSR
menších športových letísk“ novým znením „V regióne sa nachádza verejné
medzinárodné letisko Prievidza a niekoľko ďalších malých letísk využívaných
hlavne na športové a rekreačné účely.“

A Zapracované.

Vlastný materiál, v časti I.1.1 Rozvoj verejnej a hromadnej dopravy, statickej
dopravy a integrovaných foriem dopravy, vzhľadom na nárast intenzity
individuálnej automobilovej dopravy v regióne navrhujeme podporiť rozvoj
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy ako úzko spätého systému dopravnej
infraštruktúry, ktorý v rámci priorít dopravy osôb v mestskom regióne Prievidza a
Bojnice je nadradený systému individuálnej automobilovej dopravy. V oblasti
následných opatrení vnímame ako prioritu podporu verejnej osobnej dopravy so
zreteľom na podporu čo najrýchlejšej a najkomfortnejšej dopravy zo zdrojových
O
MDaVSR
bodov do zamestnaneckých centier (predovšetkým nové priemyselné parky, body
verejného záujmu a centrá vzdelania či rekreácie). Medzi základné opatrenia patrí
regulácia vnútromestskej a prímestskej automobilovej dopravy formou parkovacej
politiky, vznik multimodálnych prestupných uzlov, efektivita výkonu prostriedkov
VOD formou jej preferencie (bus pruhy), výstavba cyklistickej infraštruktúry v
rámci hlavných mestských dopravných tokov, vznik systému zdieľaných bicyklov a
dopravné upokojovanie. Uvedené opatrenia môžu výrazne zmeniť dnešný modal
split, zlepšiť dostupnosť dochádzkových bodov a zlepšiť environmentálne kvality
prostredia regiónu Horná Nitra.

MFSR

K doložke vybraných vplyvov: V bode 9. doložky je uvedené, že materiál má
negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je čiastočne rozpočtovo
zabezpečený, avšak doložka neobsahuje analýzu vplyvov na rozpočet verejnej
správy. Navrhované opatrenia obsiahnuté v akčnom pláne nie sú kvantifikované ani Z
vo vlastnom materiáli, preto v zmysle § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadam dopracovať analýzu vplyvov
na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie

A Vzaté na vedomie.

A Zapracované.

návrhu s uvedením dopadov na jednotlivé rozpočtové roky v členení podľa zdrojov,
dotknutých subjektov verejnej správy, pričom je potrebné uviesť aj návrhy na
úhradu zvýšených výdavkov.

MFSR

MFSR

K návrhu uznesenia vlády: V bode B.10. je navrhovaná úloha pre ministra financií
„zabezpečenie navýšenia prostriedkov do rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva SR, minimálne na roky 2019 a 2020 pre zabezpečenie garancie
nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku
nezamestnanosti baníkom postihnutým útlmom banskej činnosti v regióne hornej
Nitry“ s termínom plnenia 30. 10. 2019. V materiáli nie je uvedená kvantifikácia
týchto prostriedkov. Zároveň sa v bode B.7. navrhuje úloha pre ministra
hospodárstva a ministra práce, sociálnych veci a rodiny „pripraviť zákon o
zabezpečení garancie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutým útlmom banskej
činnosti v regióne hornej Nitry“ s termínom plnenia až 31. 12. 2019. V rámci
prípravy návrhu tohto zákona by mal byť zohľadnený a posúdený aj jeho vplyv na
rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na uvedené žiadam úlohu B.10. z návrhu
uznesenia vypustiť (nadväzne je potrebné ministra financií vypustiť aj z časti
„Vykonajú“).
K vlastnému materiálu: K bodu 10.3.10.1. Environmentálny fond (str. 191) - podľa
navrhovanej novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(vládny návrh zákona je v súčasnosti predložený na rokovanie Národnej rady SR)
budú dotácie na nákup nových vozidiel na alternatívne palivá poskytované z

Z

N Rozpor pretrváva.

O

A Opravené.

kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, nie z Environmentálneho fondu. Navrhujem
preto oblasť „Elektromobilita“ z bodu 10.3.10.1. vypustiť, prípadne presunúť do
bodu 10.3.10.4.

MFSR

MFSR

K vlastnému materiálu: K bodu 7.5. Legislatívne a systémové opatrenia (str. 109) a
k bodu 9. Časový plán a aktualizácia Akčného plánu (str. 122) - v materiáli sa
uvádza, že je potrebné hľadať dodatočné zdroje financovania sociálneho
zabezpečenia pre všetkých odchádzajúcich zamestnancov Hornonitrianskych baní
Prievidza, a. s. z verejných financií SR, ako aj zo zdrojov EÚ, nakoľko zdroje
štátneho rozpočtu SR môžu byť obmedzené. Navrhujem upraviť terminológiu v
zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vymedzuje pojmy v § 2. Prostriedky
štátneho rozpočtu, ako aj prostriedky EÚ sú súčasťou verejných prostriedkov,
ktorými sú všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby
verejnej správy.

O

K vlastnému materiálu: Žiadam identifikovať a doplniť do materiálu opatrenia,
ktoré znížia negatívne dopady na štátny rozpočet. Podpora výroby elektriny z
domáceho uhlia je financovaná v rámci Tarify za prevádzkovanie systému, ktorá je
súčasťou koncovej ceny elektriny. Ukončenie podpory preto zníži koncové ceny
Z
elektriny, zatiaľ čo navrhovaný akčný plán zvýši záťaž na štátny rozpočet. Je
potrebné hľadať také opatrenia, ktoré umožnia zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a
umožnia tak financovať opatrenia akčného plánu – bez vplyvu na náklady občanov
na energie. Jedným z opatrení je zrušenie oslobodení v spotrebných daniach z uhlia,
elektriny a plynu.

A Upravené.

A

Text upravený a
doplnený.

MFSR

MFSR

MFSR

MFSR
MHSR

K vlastnému materiálu: Žiadam medzi opatrenia zaradiť rozvoj osobnej železničnej
dopravy nielen medzi Prievidzou a Bratislavou, ale aj medzi Prievidzou a Nitrou. V
Z
krajskom meste Nitra a jeho okolí sa nachádza veľký počet zamestnávateľov (napr.
Jaguar), ktorí môžu potenciálne zamestnať veľký počet obyvateľov regiónu horná
Nitra.
K vlastnému materiálu: Žiadam vypracovať a doplniť prioritizáciu opatrení z
pohľadu hodnoty za peniaze. Bude potrebné prioritne implementovať
najefektívnejšie a najúčinnejšie opatrenia. V materiáli žiadam uviesť indikatívnu
výšku financovania jednotlivých opatrení z verejných prostriedkov, pri ich
prioritizácii je potrebné zohľadniť výšku financovania z verejných prostriedkov.

Z

Plnenie úloh a zabezpečenie všetkých opatrení akčného plánu žiadam realizovať v
rámci schválených limitov výdavkov a počtu zamestnancov dotknutých kapitol
Z
štátneho rozpočtu, resp. jednotlivých subjektov rozpočtu verejnej správy na roky
2019 až 2021, resp. v rámci Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.

Prepracovaný materiál zásadne žiadam opätovne predložiť na posúdenie
Ministerstvu financií SR.

Rozpor odstránený, je to
A zvýraznené v texte
dokumentu.

A

Rozpor odstránený, text
bol upravený.

Rozpor odstránený.
Upravená doložka, dáta
budú k dispozícii až po
schválení legislatívy a
A jasnej kvantifikácii.
Zdroje štátneho rozpočtu
na krytie výdavkov v
súlade s legislatívou
budú zabezpečené.

Z

MF SR upustilo od tejto
A pripomienky, rozpor
odstránený.

Z

A Doložka vybraných

K Doložke vplyvov bod 3. Ciele a výsledný stav upraviť text nasledovne: Navrhuje
sa pripraviť zákon o zabezpečení garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a
poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a
odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti
baníkom postihnutých útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry. Je potrebné
pripraviť notifikáciu v zmysle rozhodnutia Rady č. 2010/787/EÚ Program
postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích
priestorov Handlová, Nováky I. s využitím poskytnutia pomoci na pokrytie
mimoriadnych nákladov v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady o štátnej pomoci na
uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie 2010/787/EÚ. Ďalej
zabezpečiť v spolupráci s organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor zmenu
evidencie zásob uhlia a v zmysle zákona č. 44/1988Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v zmysle §14 a ods. 2 bodu c) citovaného
zákona, s tým že ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné
záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem
na vydobytí týchto zásob; význam ochrany prevyšujúcej záujem na vydobytí týchto
zásob preukáže Ministerstvo životného prostredia SR Obvodnému banskému úradu
v Prievidzi prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, v nadväznosti na
Program postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová a Nováky I. Je potrebné zabezpečenie navýšenia
prostriedkov do rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR pre stratu
príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých
útlmom banskej činnosti a štátnu pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov
vrátane odstupného pre zamestnancov podľa rozhodnutia Rady z 10. decembra
2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných
konkurencie č. 2010/787/EÚ. Preskúmať možnosti príslušnej legislatívy pre
zabezpečenie banskej záchrannej služby s postavením v integrovanom záchrannom
systéme vrátane doriešenia spôsobu financovania a úhrady nákladov na vybavenie,

vplyvov bola
dopracovaná a poslaná
dňa 25.6.2019 na
záverečné posúdenie.

činnosť a udržiavanie hlavnej banskej záchrannej stanice a zabezpečovanie stálej
pohotovostnej služby. Odôvodnenie: Ide o zjednotenie textácie v doložke vplyvov
„Ciele a výsledný stav“ s textáciou navrhovaného uznesenia a vlastným materiálom
„Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra“.

MHSR

MHSR

k Doložke vybraných vplyvov k legislatívnemu procesu Žiadame predložiť materiál
na Záverečné posúdenie Stálej pracovnej Komisie LRV na posudzovanie vybraných
vplyvov, po skončení a vyhodnotení MPK. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1.
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov: „Predbežné
pripomienkové konanie sa vykonáva pred MPK v prípade materiálov legislatívneho
charakteru aj nelegislatívneho charakteru, pričom do PPK sa predkladajú všetky
Z
materiály legislatívneho charakteru a nelegislatívneho charakteru, v ktorých
predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ zasiela
materiál na PPK elektronicky na adresu dolozka@mhsr.sk.“ Keďže predkladateľ v
tomto prípade zaslal v ten istý deň materiál do PPK a zároveň ho predložil aj na
MPK porušil tým legislatívny proces podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie
vybraných vplyvov. Preto je potrebné, aby bol materiál predložený na záverečné
posúdenie.
k Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o predloženie materiálu na
záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii LRV SR na posudzovanie vybraných
vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Z
Zároveň žiadame zváženie vyznačenia negatívnych vplyvov na podnikateľské
prostredie v Doložke vybraných vplyvov a ich dopracovanie do príslušnej Analýzy.
Odôvodnenie: Predkladateľ predložil materiál na predbežné pripomienkové konanie
so žiadosťou o skrátenie predbežného pripomienkového konania na 3 pracovné dni,
ale vzhľadom na fakt, že predkladateľ predmetný materiál súčasne predložil aj na

Doložka bola doplnená a
A 25.6.2019 zaslaná na
záverečné posúdenie.

Doložka vybraných
vplyvov bola
A dopracovaná a poslaná
dňa 25.6.2019 na
záverečné posúdenie.

medzirezortné pripomienkové konanie, porušil proces podľa JM. ( PPK č. 138/2019
bezpredmetné). Doložku vybraných vplyvov je potrebné doplniť o Stanovisko
Komisie. Tiež absentujú analýzy vyznačených vplyvov na rozpočet verejnej správy,
vplyvy na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy.

MHSR

K návrhu uznesenia bod B. 10. upraviť text nasledovne „zabezpečenie navýšenia
prostriedkov do rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, pre
zabezpečenie garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia na úhradu
povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu
príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých
útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry a pre štátnu pomoc na pokrytie
mimoriadnych nákladov podľa článku 4 rozhodnutia Rady z 10. decembra 2010 o
štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie č.
2010/787/EÚ“. Odôvodnenie: Uznesením vlády č. 580/2018 z 12. decembra 2018 k
„Návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom
Z
všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok
elektriny“ bol schválený časový rámec postupného uzatvárania ťažobných polí –
útlmu, uzatvárania, sanácie a rekultivácie po banskej činnosti a skrátený všeobecný
hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny z elektrárne
Nováky najneskôr do konca roka 2023, pričom počnúc rokom 2019 sa znížil aj
objem dodávanej elektriny do 480 GWh, oproti predtým dodávanému objemu vo
výške 1350 GWh. Skrátením doby ťažby uhlia a zároveň aj znížením objemu, nie je
schopná banská spoločnosť vytvoriť dodatočné prostriedky na skoršie uzatváranie a
likvidáciu predmetných ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a
Nováky I. a súbežne generovať dostatočné zdroje na pokrytie všetkých záväzkov
voči svojim zamestnancom. Po ukončení notifikácie štátnej pomoci EK bude
potrebné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky pre Ministerstvo hospodárstva

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

SR na poskytnutie štátnej pomoci na pokrytie mimoriadnych nákladov podľa článku
4 rozhodnutia Rady 787/2010/EÚ z 10. decembra 2010 podľa harmonogramu
uvedeného v Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra.

MHSR

MHSR

K návrhu uznesenia bod B. 7. upraviť text nasledovne „pripraviť zákon o
zabezpečení garancie nákladov sociálneho zabezpečenia a poistenia na úhradu
povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu
príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých
útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry“ Odôvodnenie: Zmiernenie
sociálnych dopadov na zamestnancov banskej spoločnosti, ktorí prídu o
zamestnanie z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti v regióne je nevyhnutné
riešiť komplexne pomocou sociálneho zabezpečenia pre všetkých zamestnancov z
dôvodu sťažených podmienok pri ďalšej adaptácii na iný druh zamestnania.

Z

K návrhu uznesenia bod B. 9. upraviť text a dátum a k vlastnému materiálu kapitola
9. Časový plán a aktualizácia Akčného plánu v bode „Odpis zásob výhradného
ložiska“ upraviť dátum nasledovne: „zabezpečiť v spolupráci s organizáciou, ktorá
má určený dobývací priestor v nadväznosti na Program postupného doťaženia a
uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová a Nováky
I. zmenu evidencie zásob uhlia v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití Z
nerastného bohatstva (banský zákon), s tým že podľa §14 a ods. 2 bodu c.)
citovaného zákona ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné
záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem
na vydobytí týchto zásob. Význam ochrany prevyšujúcej záujem na vydobytí týchto
zásob preukáže Ministerstvo životného prostredia SR Obvodnému banskému úradu
v Prievidzi prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. do 31.
12. 2019 a každoročne do 31. 12. 2027„ Odôvodnenie: Odpis zásob uhlia v zmysle

Uznesenie bolo
A doplnené. Rozpor bol
odstránený.

Uznesenie bolo
A preformulované. Rozpor
bol odstránený.

zákona č. 44/1988 Zb. sa musí udiať postupne podľa toho, ako sa budú uzatvárať
jednotlivé ťažobné polia a bude zrejme kde a koľko zásob sa odpíše, to znamená v
zmysle Programu postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí
dobývacích priestorov Handlová, Nováky I. Všeobecný hospodársky záujem je
stanovený do konca roka 2023 a teda minimálne dovtedy bude prebiehať ťažba
uhlia. Zmenou formulácie je kladený dôraz na to, že zmeny v evidencii zásob
výhradných ložísk sa musia udiať v prvom rade po ukončení dobývania uhlia v
jednotlivých ťažobných poliach a zároveň zmena formulácie upresňuje význam
zadania úlohy predkladateľa materiálu.

MHSR

MHSR

K návrhu uznesenia bod C. 2. upraviť text nasledovne „pripraviť pre Ministerstvo
hospodárstva SR plány technicko-ekonomického uzatvorenia a likvidácie
jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I. v
zmysle úlohy B.8 a v zmysle Programu postupného doťaženia a uzatvorenia
jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky I.“
Odôvodnenie: Jedná sa o formálnu chybu predkladateľa materiálu, nakoľko plány
technicko-ekonomického uzatvorenia a likvidácie ťažobných polí súvisia s úlohou
B.8. pre notifikovanie štátnej pomoci a nie s úlohou B.9. pre odpis zásob.
K návrhu uznesenia bod C. 3. upraviť text nasledovne „v spolupráci s
Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR a
Obvodným banským úradom v Prievidzi zabezpečiť postupnú zmenu evidencie
zásob v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v nadväznosti na Program postupného doťaženia a uzatvorenia
jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová a Nováky I“
Odôvodnenie: Doplnením Ministerstva životného prostredia SR a Obvodného
banského úradu v Prievidzi sú splnené predpoklady pre odpis zásob v zmysle §14 a

Z

A

Bod C.2 bol upravený.
Rozpor bol odstránený.

Z

A

Bod C.3 bol upravený.
Rozpor bol odstránený.

ods. 2 bodu c.) zákona č. 44/1988 Zb.

MHSR

MHSR

MHSR

K Prílohe 2 vlastného materiálu - Implementácia EŠIF v programovom období 2014
- 2020 v rámci regiónu horná Nitra. Odporúčame opätovne preveriť uvádzané údaje O
(vo vzťahu k OP VaI), aj so zohľadnením stavu projektov k predmetnému. Zdrojom
údajov má byť ITMS, stav k 31.1.2019.
K Prílohe 3 vlastného materiálu, kapitola 10.3.3 Potenciál financovania
zadefinovaných pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu v rámci programového
obdobia 2014 – 2020, v tabuľke, v časti „Ekonomika, podnikanie a inovácie –
Podpora inovácií, výskumu a vývoja“ k opatreniu „Rozvoj inovácií, výskumu a
Z
vývoja v nadväznosti na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky“ žiadame
doplniť ako zodpovedný orgán aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Odôvodnenie: Agenda výskumu a vývoja je v gescii Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktoré navyše plní funkciu RO pre OP VaI, uvádzaného
ako zodpovedný orgán v rámci vybraných opatrení Akčného plánu.

K vlastnému materiálu a Prílohe 1 - Priebežný zásobník indikatívnych projektov
Upozorňujeme na nesúlad v zaradení niektorých projektových zámerov v časti
O
„Výber indikatívnych projektových zámerov“ opisu jednotlivých opatrení a v rámci
Prílohy 1.

A Upravené.

A Doplnené.

Viaceré predložené
projekty spadajú pod
viacero opatrení.
Predkladatelia
A indikatívnych projektov
mali možnosť vybrať pre
každý projekt 1 až 3
opatrenia, ktoré projekt
podporuje. V tabuľkovej
časti v Prílohe 1 je

uvádzané len opatrenie,
ktoré predkladatelia
indikatívnych projektov
uviedli ako prvé.

MHSR

MHSR

K vlastnému materiálu kapitola 7.3.6 Priorita III.2 Rozvoj udržateľnej energetiky,
str. 78 „V súvislosti s budúcim riešením výroby a dodávky tepla v regióne sa
spracováva nezávislá štúdia, ktorá rámcovo posúdi možné varianty z rôznych
hľadísk“ žiadame doplniť, rozpracovať a konkretizovať predmetnú štúdiu (kto, kde,
Z
kedy, ako) pre ujasnenie budúceho smerovania výroby a dodávky tepla v regióne.
Odôvodnenie: V Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra je spomenutá
nezávislá štúdia bez ďalších podrobností a nie je jasné budúce riešenie výroby a
dodávky tepla v regióne po ukončení podpory výroby elektriny z domáceho uhlia
po roku 2023.
K vlastnému materiálu kapitola 7.5. Legislatívne a systémové opatrenia žiadame
odstrániť opatrenie „Kompenzačný mechanizmus pre zabezpečenie povinností vo
všeobecnom hospodárskom“ Odôvodnenie: Podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č.
250/2012 Z. z. výroba elektriny z domáceho uhlia podlieha cenovej regulácii na
základe rozhodnutia MH SR o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom
záujme, nakoľko po ukončení opatrení všeobecného hospodárskeho záujmu v roku
2023 nebude predmet cenovej regulácie, je uvedený bod nadbytočný. Cieľom tohto
opatrenia je zníženie cien elektriny pre spotrebiteľov po ukončení opatrení
všeobecného hospodárskeho záujmu pri výrobe elektriny z domáceho uhlia.
Akékoľvek rozhodnutie v tejto súvislosti je v kompetencii Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.

Z

A Zapracované.

A Opatrenie odstránené.

MHSR

MHSR

MHSR

K vlastnému materiálu Kapitola 7.2 Pilier II. – Ekonomika, podnikanie a inovácie v
časti „Cieľové skupiny“ v rámci opisu opatrenia II.3.1 Podpora zakladania a
O
technická pomoc malým a stredným podnikom odporúčame doplniť aj skupinu
“záujemcovia o podnikanie”.
K vlastnému materiálu kapitola 7.2 Pilier II. – Ekonomika, podnikanie a inovácie, v
časti „Výber indikatívnych projektových zámerov“ opatrenia II.3.2 Podpora rozvoja
malých a stredných podnikov žiadame projektový zámer „Vybudovanie
hornonitrianskeho kultúrno-kreatívneho podnikateľského centra v Prievidzi“
odstrániť zo zoznamu indikatívnych projektových zámerov v rámci opatrenia II.3.2 Z
(kde je ako zodpovedný subjekt identifikovaný RO pre OP VaI) a upraviť aj jeho
zaradenie v Prílohe 1: Odôvodnenie: Budovanie, resp. zriaďovanie kreatívnych
centier je predmetom podpory IROP, Prioritná os č. 3 Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch v gescii SO, Ministerstva kultúry SR. Projekt je správne
zaradený v rámci priority IV.2.
K vlastnému materiálu kapitola 7.2 Pilier II. – Ekonomika, podnikanie a inovácie, v
časti „Zodpovedné orgány a subjekty“ v rámci opisu jednotlivých opatrení žiadame
doplniť znenie tu uvádzaného textu nasledovne: „Príprava výziev na financovanie
projektov v prípade identifikácie možností financovania v rámci daného OP“
Uvedené sa týka opatrenia II.1.1 Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v nadväznosti Z
na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky, II.3.1 Podpora zakladania a
technická pomoc malým a stredným podnikom, II.3.2 Podpora rozvoja malých a
stredných podnikov a II.4.2 Rozvoj ostatných sektorov obehovej ekonomiky.
Odôvodnenie: Uvedené projektové zámery sú indikatívne, posúdenie možností
podpory projektov z EŠIF bude možné vykonať až v nadväznosti na komplexné

A Doplnené.

A Doplnené.

A Doplnené.

posúdenie súladu daného projektu s podmienkami OP a príslušnej výzvy. Navyše, v
prípade opatrenia II.4.2, v súvislosti s konceptom obehovej ekonomiky, si
dovoľujeme upozorniť, že OP VaI túto tému špecificky nepokrýva.

MOSR

MOSR

K doložke vybraných vplyvov: Bod 6. Vykonávacie predpisy Materiál predpokladá
prijatie/zmenu vykonávacích predpisov, avšak neuvádza, ktoré oblasti budú nimi
O
upravené. Odôvodnenie: Podľa čl. II bodu 6. v Jednotnej metodike na posudzovanie
vybraných vplyvov ak sa plánuje prijate alebo zmena vykonávacích predpisov a
vyznačí sa „Áno“, je nutné uviesť, ktorých predpisov sa dotkne.
Vplyv navrhovaného materiálu Doložka vybraných vplyvov predpokladá vplyvy na
rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, avšak príslušné analýzy nie sú vypracované. Odporúčame vypracovať tieto
O
analýzy. Odôvodnenie: Podľa čl. II bodu 9. v Jednotnej metodike na posudzovanie
vybraných vplyvov v prípade vyznačenia pozitívnych alebo negatívnych vplyvov,
resp. pozitívnych aj negatívnych vplyvov, sa vypracuje analýza príslušných
vplyvov, ktorá bude obsahovať bližšie vysvetlenie a popis.

K doložke vybraných vplyvov: Predložený materiál nebol napriek identifikácii
vybraných vplyvov predmetom riadneho predbežného pripomienkového konania
uskutočneného ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, čím nebol
MPSVRSR
dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných
vplyvov; preto je potrebné v doložke vybraných vplyvov vypustiť uvedený termín
predbežného pripomienkového konania, keďže sa neuskutočnilo. Zároveň je v tejto
súvislosti potrebné vypustiť text v bode 13 doložky vybraných vplyvov.

O

A

Doložka bola
dopracovaná.

A

Doložka bola
dopracovaná.

Doložka bola
dopracovaná a 25.6.2019
A
zaslaná na záverečné
posúdenie.

K doložke vybraných vplyvov: Upozorňujeme predkladateľa na bod 9.2. Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, podľa ktorého sa na záverečné
posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní
predkladajú Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
O
MPSVRSR
na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej
republiky materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a
ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov medzirezortného
pripomienkového konania alebo podľa výsledkov medzirezortného
pripomienkového konania bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov.
K doložke vybraných vplyvov: Upozorňujeme predkladateľa, že podľa Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je povinnou súčasťou predkladaného
MPSVRSR materiálu, ktorý má identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, aj analýza tohto O
vybraného vplyvu. Predkladateľ napriek identifikácii príslušných vybraných
vplyvov nepredložil analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, analýzu
sociálnych vplyvov a ani analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana
K doložke vybraných vplyvov: V súvislosti so započítavaním obdobia poberania
osobitného príspevku baníkom do obdobia dôchodkového poistenia, má dôjsť k
plateniu poistného na dôchodkové poistenie štátom. Odporúčame predkladateľovi
MPSVRSR uviesť v rámci analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikáciu
príslušných zvýšených výdavkov na rozpočet verejnej správy. Pripomíname
skutočnosť, že predmetné poistné sa zároveň stane príjmom Sociálnej poisťovne,
ktorej rozpočet rovnako patrí do okruhu rozpočtu verejnej správy. MPSVR SR
kvantifikovalo tieto finančné vplyvy v rokoch 2020 až 2022 na úrovni 308 155 eur
v roku 2020; na úrovni 460 633 eur v roku 2021 a na úrovni 656 245 eur v roku

O

Doložka bola doplnená a
A 25.6.2019 poslaná na
záverečné posúdenie.

Doložka bola doplnená a
A 25.6.2019 poslaná na
záverečné posúdenie.

Doložka bola doplnená a
A 25.6.2019 poslaná na
záverečné posúdenie.

2022. Celkový finančný vplyv uvedeného opatrenia sa odhaduje vo výške cca 12,6
mil. eur v rokoch 2020-2033.
K hodnoteniu sociálnych vplyvov: Považujeme za potrebné, aby sociálne vplyvy,
ktoré vyplývajú z predloženého materiálu pre dotknuté skupiny obyvateľov a ktoré
predkladateľ aj identifikoval v bode 9 doložky vybraných vplyvov boli zhodnotené
MPSVRSR v analýze sociálnych vplyvov, ktorá sa ich identifikáciou stáva povinnou súčasťou O
predkladaného materiálu. Kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne hodnotenie
identifikovaných sociálnych vplyvov predloženého návrhu je potrebné vykonať
podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov (Príloha č. 4 Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov).
K návrhu uznesenia vlády : 1. V návrhu uznesenia vlády, bod B.7 sa ministrovi
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „minister“) ukladá „pripraviť zákon o
zabezpečení garancie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých útlmom banskej
činnosti v regióne hornej Nitry“. Takto formulované zadanie úlohy v časti týkajúcej
MPSVRSR sa prípravy zákona o zabezpečení garancie nákladov poistenia na úhradu povinných O
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je správne a je ho potrebné
vypustiť. Minister má v gescii legislatívnu úpravu zákona v oblasti sociálneho
poistenia a nie garanciu zabezpečenia resp. riešenia nákladov poistného na
dôchodkové poistenie pre baníkov postihnutých útlmom banskej činnosti v regióne
hornej Nitry. Predpokladá sa, že riešenie otázok súvisiacich so stratou príjmu z
činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti baníkom postihnutých útlmom
banskej činnosti v regióne hornej Nitry bude realizované rozšírením okruhu osôb,
za ktoré platí štát poistné na starobné a invalidné poistenie a poistné do rezervného

Doložka bola doplnená a
A 25.6.2019 poslaná na
záverečné posúdenie.

A

Bod 7 bol
preformulovaný.

fondu solidarity. Zároveň sme toho názoru, že v materiáloch bola použitá nesprávna
terminológia, keď namiesto poistného na dôchodkové/sociálne poistenie sa
uvádzajú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Z uvedeného znenia
nám tiež nie je jasné akú formu kompenzácie má predkladateľ namysli
odškodnením pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti
baníkom postihnutých útlmom banskej činnosti v regióne hornej Nitry.
Podotýkame, že pokiaľ by malo ísť o odškodnenie vo forme osobitného príspevku
baníkom, ide o duplicitu, nakoľko uznesenie č. 580 z 12. decembra 2018 už ukladá
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrovi hospodárstva pripraviť
právnu úpravu týkajúcej sa sociálneho zabezpečenia a osobitného príspevku pre
baníkov a možností pre vytvorenie podmienok skoršieho odchodu zo zamestnania a
nemožnosti ďalšej adaptácie na iný druh zamestnania. Z uvedených dôvodov
navrhujeme úlohu B.7. úplne vypustiť. V tejto súvislosti navrhujeme vypustiť aj
predmetnú úlohu z vlastného materiálu na str. 121 Sociálne zabezpečenie baníkov
K návrhu uznesenia vlády : 2. V návrhu uznesenia vlády sa navrhuje uložiť v bode
B.4. „identifikovať možné zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF pre jednotlivé
opatrenia Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra“. Z predmetnej úlohy
navrhujeme vypustiť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny spravuje svoju rozpočtovú kapitolu, pričom v súčasnosti
O
MPSVRSR
jej účelom nie je riešenie osobitných príspevkov, ktoré vyplývajú zo záväzkov
iných rezortov a nazdávame sa, že by k takejto zmene ani nemalo dôjsť a nemala by
byť zvažovaná. Predpokladáme, že tieto zdroje by malo zabezpečiť a identifikovať
Ministerstvo financií SR, ktoré pri uvedenom bode paradoxne absentuje. V tejto
súvislosti navrhujeme vypustiť MPSVR SR aj z vlastného materiálu na str. 123 pri
úlohe Ďalšie zdroje financovania.

MPSVR SR bude mať
vo svojej kompetencii
globalizačný fond,
N
ktorého zdroje
financovania sú mimo
zdrojov EŠIF.

K predkladacej správe: V 2. odseku v poslednom riadku navrhujeme na konci textu
O
MPSVRSR doplniť slová „(ďalej len „akčný plán“)“, ktorými bude zavedená legislatívna
skratka na účely predkladacej správy. Odôvodnenie: Zjednotenie používaných
pojmov.
K vlastnému materiálu : 10. Str. 106, Opatrenie IV.4.1, v časti Opis opatrenia, v
druhej vete odporúčame slová „nárokov v súvislosti s registráciou na úradoch
MPSVRSR
práce“ nahradiť slovami „práv a povinností uchádzača o zamestnania súvisiacich s
vedením v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“. Odôvodnenie:
Zabezpečenie vecnej správnosti textu.

O

K vlastnému materiálu : 11. Str. 106, Opatrenie IV.4.1, v časti Sledovaný cieľ,
odporúčame znenie druhej odrážky nahradiť nasledovným znením : „Zlepšenie
O
MPSVRSR informovanosti o procesoch súvisiacich so zaradením do evidencie uchádzačov o
zamestnanie a z toho vyplývajúcich práv a povinností uchádzača o zamestnanie.“.
Odôvodnenie: Zlepšenie predpokladov pre uplatňovanie aktívnej politiky trhu práce
pre príslušnú cieľovú skupinu.
K vlastnému materiálu : 12. Z uznesenia č. 580 z 12. decembra 2018 vyplýva, že
úloha C. 5. „pripraviť právnu úpravu týkajúcej sa sociálneho zabezpečenia a
MPSVRSR osobitného príspevku pre baníkov a možností pre vytvorenie podmienok skoršieho
odchodu zo zamestnania a nemožnosti ďalšej adaptácie na iný druh zamestnania“
bola uložená ministrovi hospodárstva a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny.
Z uvedeného dôvodu žiadame do príslušného textu na str. 17 a do poznámky pod

O

A Doplnené.

A Zapracované.

A Zapracované.

A Zapracované.

čiarou č. 33 na str. 89 doplniť ministra hospodárstva.
K vlastnému materiálu : 13. Z dôvodu terminologické spresnenia navrhujeme na
strane 109 v časti sociálne zabezpečenie baníkov slová „náklady na súvisiaci
MPSVRSR
zápočet doby poberania príspevku do dôchodkového poistenia“ nahradiť slovami
„náklady na dôchodkové poistenie, v prípade, ak tieto osoby budú poistené ako
poistenci štátu“.

O

K vlastnému materiálu: 1. V časti 5.2.1. Zamestnanosť a demografický vývoj, str.
18, 3. odsek, žiadame doplniť podiel uchádzačov o zamestnanie s vysokoškolským
O
MPSVRSR
vzdelaním a slová „uchádzač o prácu“ vo všetkých gramatických tvaroch nahradiť
slovami „uchádzač o zamestnanie“ v príslušnom gramatickom tvare. Odôvodnenie:
Zabezpečenie vecnej správnosti textu.

MPSVRSR

K vlastnému materiálu: 2. V časti 5.2.3 Infraštruktúra, 2. odsek, 3. riadok, str. 20,
slová „na zvyšovanie nezamestnanosti“, žiadame nahradiť slovami „na znižovanie
nezamestnanosti“. Odôvodnenie: Zabezpečenie vecnej správnosti textu.

K vlastnému materiálu: 3. V Opatrení II.3.1, str. 61 odporúčame do cieľovej
MPSVRSR skupiny doplniť skupinu „uchádzači o zamestnanie“ v súvislosti s pomocou a
podporou uchádzačov o zamestnanie pri príprave na začatie podnikania.
Odôvodnenie: Rozšírenie možností aj na uchádzačov o zamestnanie.
MPSVRSR K vlastnému materiálu: 4. V časti 5.2.6. Riadenie procesu transformácie, 1. odsek,
str. 23, navrhujeme slová „zákona č.575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o

A Zapracované.

A Zapracované.

O

A Zapracované.

O

A Zapracované.

O

A Zapracované.

organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy“ nahradiť slovami
„zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Zabezpečenie vecnej
správnosti textu.
K vlastnému materiálu: 5. V Opatrení II.2.1 Rozvoj priamych investícií do tvorby
nových diverzifikovaných a udržateľných pracovných miest, časť Cieľové skupiny,
str. 58, žiadame slovo „Nezamestnaní“ nahradiť slovami „Uchádzači o
MPSVRSR zamestnanie“ a rovnako vo všetkých iných opatreniach, v rámci ktorých je uvedená O
cieľová skupina nezamestnaných vo vzťahu k pracovným miestam alebo k
rekvalifikáciám. Odôvodnenie: Zabezpečenie zosúladenia s cieľovou skupinou
Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), pre ktorú je adresovaná podpora z
OP ĽZ vo vzťahu k pracovným miestam podľa prioritnej osi 2 a 3 OP ĽZ.
K vlastnému materiálu: 6. V opatreniach IV.3.1 Podpora stredného školstva a
duálneho vzdelávania v regióne, IV.3.2 Podpora vyššieho vzdelávania v regióne v
Priorite IV.3 Zlepšenie vzdelávania a kvalifikácie pracovnej sily, str. 101, 102
žiadame za slová „Riadiaci orgán OP ĽZ“ doplniť slová „a príslušný
MPSVRSR sprostredkovateľský orgán“. Odôvodnenie: Zosúladenie s OP ĽZ, podľa ktorého cit. O
„za účelom úspešného vykonávania OP ĽZ budú riadiacemu orgánu implementáciu
operačného programu zabezpečovať v úlohe sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, Ministerstvo vnútra SR a
implementačná agentúra zriadená pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny SR.“
MPSVRSR

K vlastnému materiálu: 7. V časti Východiská opatrenia IV.4.1, str. 105, v druhej

O

A Zapracované.

A Zapracované.

A Zapracované.

odrážke odporúčame za slovo „trhu“ doplniť slovo „práce“ a slová „nárokmi
vyplývajúcimi z nezamestnanosti“ žiadame nahradiť slovami „právami
vyplývajúcimi z vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie“. Odôvodnenie:
Zabezpečenie vecnej správnosti textu.
K vlastnému materiálu: 8. Str. 105, Cieľ opatrenia IV.4.1, v prvej odrážke
odporúčame slovo „nezamestnaného“ nahradiť slovom „uchádzača o zamestnanie“
a za slovo „uplatnenia“ doplniť slová „na trhu práce“. Zároveň znenie druhej
MPSVRSR odrážky odporúčame nahradiť nasledovným znením: „Zlepšenie informovanosti o
procesoch súvisiacich so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a z
toho vyplývajúcich práv a povinností uchádzača o zamestnanie.“ Odôvodnenie:
Zlepšenie predpokladov pre uplatňovanie aktívnej politiky trhu práce pre príslušnú
cieľovú skupinu.

MPSVRSR

K vlastnému materiálu: 9. Str. 105, Cieľ opatrenia IV.4.2., odporúčame na konci
vety doplniť slová „na trhu práce“. Odôvodnenie: Zabezpečenie vecnej správnosti
textu.

Navrhujeme názov materiálu na obale v znení v znení „Akčný plán transformácie
regiónu horná Nitra“ nahradiť názvom vlastného materiálu v znení „Akčný plán
transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“. Odôvodnenie: Zosúladenie
MPSVRSR názvosloví vo všetkých súčastiach predkladaného materiálu. Okrem toho
zdôrazňujeme, že aj kľúčová časť vlastného materiálu (viď. bod 7) je označená
názvom „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ a prívlastok
regiónu s označením „uhoľného“ priamo v názve materiálu adresnejšie reaguje na
hlavný účel navrhovaného akčného plánu. Tiež zdôrazňujeme, že považujeme za

O

A Zapracované.

O

A Zapracované.

O

A Doplnené.

nevyhnutné uvádzať v názve materiálu slovo „uhoľného“ aj z dôvodu
jednoznačného odlíšenia tohto akčného plánu od akčných plánov prijímaných podľa
zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
MPSVRSR Žiadame doplniť predkladateľa a aktualizovať dátum predkladania na obale.
Odôvodnenie: Zabezpečenie formálnej úplnosti a správnosti údajov.

O

Kapitola 10.2 – Príloha 2, str. 151 Navrhujeme upraviť nesprávnu informáciu
týkajúcu sa zazmluvnenia zdrojov EŠIF na úrovni prioritných osi OP ĽZ: • Prioritná
os: „Vzdelávanie“ s podielom 52,2 % čo predstavuje 2,16 mil. EUR; nasledovne: •
Prioritná os: „Vzdelávanie“ s podielom 30,77 % čo predstavuje k 31.5.2019
celkovo 141 151 232,37 EUR (EÚ zdroje). Ďalej navrhujeme upraviť nesprávnu
MŠVVaŠSR informáciu týkajúcu sa Zazmluvnenia zdrojov EŠIF na úrovni špecifických cieľov O
OP ĽZ: • Špecifický cieľ: „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov“ s podielom 52,2%, čo
predstavuje 2,16 mil. EUR; nasledovne: • Špecifický cieľ: „Zvýšiť inkluzívnosť a
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a
žiakov“ s podielom 35,01 %, čo predstavuje k 31.5.2019 celkovo 77 533 615,88
EUR.
Kapitola 7.4.7, Opatrenie IV.3.2 Podpora vyššieho vzdelávania v regióne, str. 102
MŠVVaŠSR Žiadame neuvádzať v rámci tohto opatrenia indikatívny zámer č. 63 Trenčianskej
univerzity „Vývoj novej metódy materiálového zhodnotenia vedľajšieho
energetického produktu z tepelnej elektrárne“. V Priebežnom zásobníku
indikatívnych projektov (Príloha 1, str.129) má tento zámer priradený pilier II.

O

A Doplnené.

A Opravené.

A Doplnené.

Ekonomika, podnikanie a inovácie a prioritu II.1 Podpora inovácií, výskumu a
vývoja. Žiadame preto uviesť tento zámer v časti 7.2.5.

MŠVVaŠSR

MŠVVaŠSR

MVSR

MVSR

Návrh uznesenia vlády, úlohy č. B.2 a B.5 Zameranie úloh sa výrazne prekrýva,
resp. úloha B.5 predstavuje spôsob vykonania úlohy B.2. Žiadame buď úlohy
spojiť, alebo úlohu B.5 vypustiť

Návrh uznesenia vlády, úlohy č. B.3 Nakoľko aktuálne nie je jasné inštitucionálne
zastrešenie subjektov implementujúcich fondy EÚ v programovom období 20212027 na Slovensku považujeme danú úlohu za nerelevantnú. Žiadame vypustiť.

O

Dňa 25.6.2019 bola
pripomienka zo strany
ÚPVII vysvetlená a
N
MŠVVaŠ SR od
pripomienky ustúpilo.
Rozpor bol odstránený.

Z

Dňa 25.6.2019 bola
pripomienka zo strany
ÚPVII vysvetlená a
N
MŠVVaŠ SR od
pripomienky ustúpilo.
Rozpor bol odstránený.

1. V návrhu „ Uznesenia vlády...“ odporúčame v časti „B“ ukladá v bode B.11
upraviť znenie úlohy nasledovne: „Navrhnúť právnu úpravu pre zabezpečenie
ďalšej činnosti Banskej záchrannej služby vrátane činnosti a prevádzky Hlavnej
Z
banskej záchrannej stanice po ukončení útlmu ťažby uhlia a likvidácie dobývacích
priestorov.“ Pripomienka zásadná – zriaďovateľ navrhne činnosti a ďalšie zaradenie
BZS.
2. V návrhu „ Uznesenia vlády...“ odporúčame v časti „B“ ukladá v bode B.11
zmeniť poradie gestorstva ministrov. Na prvom mieste uviesť : ministrovi
hospodárstva, na druhom mieste uviesť : ministerke vnútra Pripomienka zásadná –

Z

A

Uznesenie bolo
upravené.

A

Uznesenie bolo
upravené.

postavenie MH SR pri aktivite transformácie ako gestora je zásadnou podmienkou.

MVSR

MVSR

3. V doložke vybraných vplyvov v bode 3. „Ciele a výsledný stav „ v poslednom
odseku pred slovami „Navrhnúť právnu úpravu...“ vložiť slová „Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky“ . Pripomienka vyplýva z predchádzajúcich
pripomienok.

O

4. V doložke vybraných vplyvov v bode 6. „Vykonávacie predpisy“ vykonať
úpravu druhej odrážky ako samostatného bodu a ten bude znieť: „- navrhnúť právnu
O
úpravu pre zabezpečenie banskej záchrannej služby s postavením v integrovanom
záchrannom systéme vrátane doriešenia spôsobu financovania a úhrady nákladov na
vybavenie, činnosť a udržiavanie hlavnej banskej záchrannej stanice a
zabezpečovanie stálej pohotovostnej služby.“ Pripomienka vyplýva z

Textácia bola celkovo
upravená na:
"Preskúmať možnosti
príslušnej legislatívy pre
zabezpečenie banskej
záchrannej služby s
postavením v
integrovanom
záchrannom systéme
A
vrátane doriešenia
spôsobu financovania a
úhrady nákladov na
vybavenie, činnosť a
udržiavanie hlavnej
banskej záchrannej
stanice a zabezpečovanie
stálej pohotovostnej
služby."

A Doložka bola upravená.

predchádzajúcich pripomienok.

MVSR

MVSR

5. V tabuľke „Indikatívny časový harmonogram implementácie akčného plánu na
obdobie do 30.6.2020“ pri úlohe Hlavná banská záchranná stanica v zodpovednosti
uviesť na prvom mieste MH SR a na druhom mieste MV SR teda úprava bude znieť
nasledovne : Úloha Čas Zodpovednosť Popis úlohy Hlavná banská záchranná
stanica 30.6.2020 MH SR, MV SR Preskúmať možnosti príslušnej legislatívy o
doplnenie povinností vyplývajúcich pre banskú záchrannú službu v súlade so
O
súčasne platnou legislatívou a s postavením v integrovanom záchrannom systéme
vrátane doriešenia spôsobu financovania a úhrady nákladov na vybavenie, činnosť a
udržiavanie hlavnej banskej záchrannej stanice a zabezpečovanie stálej
pohotovostnej služby v súlade s všeobecne záväzným predpisom Hlavného
banského úradu v Banskej Štiavnici Pripomienka vyplýva z predchádzajúcich
pripomienok.
6. V tabuľke “Medzi legislatívne a systémové opatrenia patria“ upraviť text
nasledovne : Názov opatrenia Typ opatrenia Popis opatrenia Banská záchranná
služba Legislatíva Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. prevádzkujú Hlavnú banskú
záchrannú stanicu ktorá vykonáva banskú záchrannú službu a riadi závodné banské
záchranné stanice s celoslovenskou pôsobnosťou. Počas útlmu ťažby uhlia a
O
likvidácie dobývacích priestorov musí byť činnosť banskej záchrannej stanice
zachovaná. Vzhľadom na skúsenosti tejto záchrannej služby je vhodné ju zachovať
aj po ukončení ťažby uhlia a likvidácii dobývacích priestorov, a preto bude
potrebné sa zaoberať možnosťami prechodu Hlavnej banskej záchrannej stanice pod
inú nástupnícku organizáciu aj zabezpečenie jej financovania. Zároveň bude
potrebné novelizáciou príslušnej legislatívy upraviť vzťahy v rámci postavenia a
financovania v integrovanom záchrannom systéme. Pripomienka vyplýva z

A Tabuľka bola upravená.

A Tabuľka bola upravená.

predchádzajúcich pripomienok.

MZSR

MZSR

1. V časti 7.4.5.1 Opatrenie IV.1.1 Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných
služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti, str. 92,93 prosíme upraviť
tabuľku tak, aby bolo zrejmé, že projektové zámery je možné realizovať v rámci
dvoch programových období (2014-2020 - IROP a 2021-2027, ktoré je vo fáze
príprav). Zdôvodnenie: Z dôvodu dlhodobosti (cca 10 rokov) niektoré indikatívne
projektové zámery, nie je možné financovať z IROP v tomto programovom období
O
tak, ako sú uvedené v časti tabuľky "Výber indikatívnych projektových zámerov"
(napr. • Vybudovanie nového spánkového laboratória a do vybavenie súčasného
laboratória Pľúcneho oddelenia NsP Prievidza; • Centrum komplexnej onkologickej
rehabilitácie - CEKOR). Obsah špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 na toto
programové obdobie je zameraný na 1. primárnu zdravotnú starostlivosť – formou
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti a 2. akútnu zdravotnú
starostlivosť – urgentné príjmy nemocníc (44 nemocníc).
2. V časti 7.4.5.1 Opatrenie IV.1.1 Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných
služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti, str. 92,93 v časti tabuľky
"Zodpovedné orgány a úlohy" zovšeobecniť názov zodpovednej inštitúcie z
"Riadiaci orgán IROP" na "Riadiaci orgán operačného programu". Zdôvodnenie:
Keďže sa jedná o dlhodobý akčný plán, ktorý sa bude realizovať počas dvoch
O
programových období (2014-2020 a 2021-2027), kedy je ešte nové programové
obdobie vo fáze rokovaní a príprav (Vyhodnotenie dotazníka Partnerskej dohody na
roky 2021-2027, kap. 4. Sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho
piliera sociálnych práv, a kap. 5. Európa bližšie k občanom vďaka podpore
udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí
a miestnych iniciatív, Rámec európskych a národných cieľov politiky súdržnosti)

A Upravené.

A Upravené.

nie je jasné o aký OP pôjde a kto bude riadiacim orgánom pre ten ktorý operačný
program.

MZSR

MZSR

3. V časti 7.4.5.1 Opatrenie IV.1.1 Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných
služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti, str. 92,93 prosíme upraviť text
vety "Identifikácia možných zdrojov financovania v rámci IROP" na "Identifikácia
možných zdrojov financovania z EÚ (napr. IROP)". Zdôvodnenie: Zovšeobecnenie
zdroja financovania, keďže pôjde o financovanie s prienikom dvoch programových
O
období (2014-2020 pre IROP a 2021-2027 vo fáze prípravy (Vyhodnotenie
dotazníka Partnerskej dohody na roky 2021-2027, kap. 4. Sociálnejšia Európa
vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, a kap. 5. Európa bližšie k
občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja mestských,
vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív, Rámec európskych a
národných cieľov politiky súdržnosti).
4. V časti 8.1. EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020 v odseku
"Základné podmienky poskytnutia príspevku z OP na projekty pre účely
naštartovania transformácie sú::..." prosíme doplniť nový bod 6: "* Dostatočné
personálne, technické a finančné zabezpečenie zo strany žiadateľa/prijímateľa na
prípravu, realizáciu a následnú udržateľnosť projektu." Zdôvodnenie: Za prípravu
O
podmienok je zodpovedný poskytovateľ finančnej podpory, ale za nevyužitie
poskytnutých možností nesmie niesť zodpovednosť poskytovateľ, ale zodpovednosť
musí byť na príslušnej samospráve (obce, VÚC). Z praxe vyplýva, že nie je
dostatočná záruka, že pri poskytnutí optimálnych podmienok a splnení si všetkých
úloh zo strany poskytovateľa podpory, bude táto využitá v príslušnej kvalite,
rozsahu a množstve (kvalita predkladaných projektov, veľká chybovosť, verejné
obstarávania, nezrovnalosti, nedodržiavanie termínov a pod.). Napríklad výzvy na

A Upravené.

A Doplnené.

centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti neboli využité v plnej miere. A aj v
prípade, že boli podané projekty, bola značná nekvalita týchto projektov).

MZSR

5. V časti 10.3.6. Investičné priority SR v programovom období 2021 - 2027 v
rámci zadefinovaných prioritných oblastí financovania zo strany EK, doplniť bod
pod odstavec "Ďalšie relevantné sektorové stratégie:.." prosíme doplniť do zoznamu
dokumentov dokument: Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 O
2030. Zdôvodnenie: Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej
politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným
faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a
efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu
obyvateľov.

V „Návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu nelegislatívneho
všeobecného materiálu Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra“, v bode B.9.
je potrebné slová „...v spolupráci s prevádzkovateľom ložiska...“ nahradiť slovami
O
MŽPSR „...v spolupráci s držiteľom dobývacieho priestoru...“, a to vzhľadom na potrebu
použitia legislatívne správnej terminológie. Zároveň považujeme za potrebné
formuláciu úlohy štylisticky upraviť, keďže v jej súčasnom znení obsahuje aj text,
ktorý sa javí ako mechanické vloženie textu §14a bodu c.) zákona č. 44/1988Zb. do
znenia úlohy.

A Doplnené.

A Preformulované.

MŽPSR V celom texte odporúčame pojem „čističky“ odpadových vôd nahradiť pojmom
„čistiarne“ odpadových vôd.

O

A Nahradené.

MŽPSR

O

A Upravené.

Vo vlastnom materiáli v kapitole 10.3.2. „Charakteristika kľúčových Operačných
programov v programovom období 2014 – 2020 pre účely transformácie“, v časti
„OP Kvalita životného prostredia:“ navrhujeme vetu „V oblasti odpadového
hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na nakladanie, zhodnocovanie a
spracovanie odpadov, čím sa prispeje k zníženiu ukladania odpadov na skládky.“
upraviť nasledovne: „V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava
zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov, čím sa prispeje k
zníženiu zneškodňovania odpadov skládkovaním.
Vo vlastnom materiáli v kapitole 10.3.2. „Charakteristika kľúčových Operačných
programov v programovom období 2014 – 2020 pre účely transformácie“, v časti
O
MŽPSR „OP Kvalita životného prostredia:“ navrhujeme vetu „V rámci vodného
hospodárstva bude pomoc smerovaná...“ preformulovať do prítomného času, keďže
projekty v danej oblasti sa už implementujú (a niektoré z nich sú aj ukončené), t.j.:
„V rámci vodného hospodárstva je pomoc smerovaná...“.
Vo vlastnom materiáli, v kapitolách 7.3.5.1, 7.3.5.2 a 7.3.7.1, t. j. v prípade opatrení
priority III.1.1, III.1.2 a III.3.1 žiadame upraviť znenie opakovane uvádzaných úloh
pre Riadiaci orgán pre OP KŽP zo súčasného: „Príprava výziev na financovanie
projektov“ nasledovne: “Príprava výziev na financovanie projektov v prípade
Z
MŽPSR potreby“. Zdôvodnenie: Predmetná úloha (opakovane uvedená pri viacerých
opatreniach), t.j. príprava nových výziev nie je vo väčšine prípadov opodstatnená,
keďže na všetky aktivity (okrem 1 – 2 podaktivít), ktoré sú oprávnené ma podporu
v rámci OP KŽP, kam spadajú aj indikované aktivity v rámci projektových
zámerov, už boli výzvy vyhlásené. Napr. sanovať niektoré environmentálne záťaže
banského pôvodu bude pravdepodobne možné v rámci už existujúcej, otvorenej

A Upravené.

A Zapracované.

výzvy a preto nebude potrebné vyhlasovať novú výzvu. Taktiež na aktivity v oblasti
odpadového hospodárstva je v súčasnosti otvorených v rámci OP KŽP niekoľko
výziev. Zároveň sa nami navrhované doplnenie , t.j. „ v prípade potreby“, používa
aj pri formulácii úloh v rámci niektorých iných opatrení (napr. v kap. 7.2.9.2.,
opatrení II.5.2). Vo vzťahu k indikovaným zámerom v oblasti čistenia odpadových
vôd zároveň pre úplnosť uvádzame, že zdroje z OP KŽP sú prioritne určené na
výstavbu verejných kanalizácií a verejných vodovodov (v jednej ryhe s
kanalizáciou) a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných
obyvateľov (EO) v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Za účelom podpory danej
aktivity bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva č. 1. Zdroje z OP KŽP na podporu
uvedenej aktivity už nie sú k dispozícii, keďže vzhľadom na vysoký dopyt
žiadateľov bola pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných
na výzvu navýšená na 400 miliónov EUR, a po ich vyčerpaní v roku 2016 uzavretá.
V danom prípade je však do opatrenia III.3.1 potrebné medzi „Zodpovedné orgány
a úlohy“ doplniť aj riadiace orgány pre ďalšie operačné programy, a to Riadiaci
orgán pre IROP a Riadiaci orgán pre PRV, v ktorých je v súlade so stanovenými
deliacimi líniami s OP KŽP predmetom podpory čistenie odpadových vôd v
obciach pod 2000 EO.
Vo vlastnom materiáli, v kapitole 10.1 Príloha 1 – Priebežný zásobník
indikatívnych projektov žiadame pre Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do
udržateľného odpadového a vodného hospodárstva doplniť aj iné zdroje
MŽPSR financovania, a to „IROP a PRV“. V prípade, ak nebudú doplnené iné zdroje
financovania pre Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do udržateľného odpadového
a vodného hospodárstva, žiadame prílohu 1 upraviť tak, že zo zásobníka
indikatívnych projektov budú projekty z oblasti vodného hospodárstva (napr.
projekty zamerané na dobudovanie vodovodov a kanalizačných sietí ako sú napr.

Z

Do Opatrenia III.3.1 bol
doplnený IROP aj PRV
A
podľa vyššie uvedenej
pripomienky.

projekty s p. č. 75, 82, 184, 217) vypustené. Zdôvodnenie: V oblasti vodného
hospodárstva sú zdroje z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP
KŽP) prioritne určené na výstavbu verejných kanalizácií a verejných vodovodov (v
jednej ryhe s kanalizáciou) a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000
ekvivalentných obyvateľov (EO) v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Za účelom
podpory danej aktivity bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva č. 1. Zdroje z OP
KŽP na podporu uvedenej aktivity už nie sú k dispozícii, keďže vzhľadom na
vysoký dopyt žiadateľov bola pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov
alokovaných na výzvu navýšená na 400 miliónov EUR, a po ich vyčerpaní v roku
2016 uzavretá. Z prostriedkov OP KŽP je možné podporiť aktivity na odvádzanie a
čistenie odpadových vôd aj v aglomeráciách pod 2000 EO. V súčasnosti je
vyhlásená výzva č. 43 zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových
vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených
vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) sú výlučne
aglomerácie menovite uvedené v Prílohe 8.5, Vodného plánu Slovenska
(aktualizácia 2015), pričom aglomerácie situované v oblasti hornej Nitry sa v danej
prílohe nenachádzajú, a teda nie sú oprávnené na podporu v rámci výzvy č. 43. V
prípade tých obcí, ktoré nie sú oprávnené na podporu v rámci OP KŽP, je možnosť
uchádzať sa o podporu na riešenie čistenia odpadových vôd a budovania vodovodov
v programovom období 2014 – 2020 v rámci iných operačných programov, a to
IROP a PRV, ktorých riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.
MŽPSR Vo vlastnom materiáli, v kapitole 10.3.3. „Potenciál financovania zadefinovaných
pilierov/priorít/opatrení Akčného plánu v rámci programového obdobia 2014 –
2020“, žiadame doplniť v rámci priority „Zlepšovanie životného prostredia“,

Z

A Doplnené.

opatrenia „Podpora investícií do udržateľného odpadového a vodného
hospodárstva“ aj ostatné zdroje financovania, a to „IROP a PRV“ a zodpovedný
orgán „MPRV SR“. Zdôvodnenie: V oblasti vodného hospodárstva sú zdroje z
Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) prioritne určené na
výstavbu verejných kanalizácií a verejných vodovodov (v jednej ryhe s
kanalizáciou) a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných
obyvateľov (EO) v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Za účelom podpory danej
aktivity bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva č. 1. Zdroje z OP KŽP na podporu
uvedenej aktivity už nie sú k dispozícii, keďže vzhľadom na vysoký dopyt
žiadateľov bola pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných
na výzvu navýšená na 400 miliónov EUR, a po ich vyčerpaní v roku 2016 uzavretá.
Z prostriedkov OP KŽP je možné podporiť aktivity na odvádzanie a čistenie
odpadových vôd aj v aglomeráciách pod 2000 EO. V súčasnosti je vyhlásená výzva
č. 43 zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v
aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych
oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd. Oprávnené na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (NFP) sú výlučne aglomerácie menovite
uvedené v Prílohe 8.5, Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), pričom
aglomerácie situované v oblasti hornej Nitry sa v danej prílohe nenachádzajú, a teda
nie sú oprávnené na podporu v rámci výzvy č. 43. V prípade tých obcí, ktoré nie sú
oprávnené na podporu v rámci OP KŽP, je možnosť uchádzať sa o podporu na
riešenie čistenia odpadových vôd a budovania vodovodov v programovom období
2014 – 2020 v rámci iných operačných programov, a to IROP a PRV, ktorých
riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
MŽPSR Vo vlastnom materiáli, v kapitole 7.2 Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie,
Priorita II. 2 Podpora rozvoja udržateľného poľnohospodárstva a obehovej

O

Zobraté na vedomie,
A indikatívne projekty sú
uvedené ako príklady,

ekonomiky, v podkapitole 7.2.8.2 Opatrenie II.4.2 Rozvoj ostatných sektorov
obehovej ekonomiky sú zaradené aj projekty zamerané na energetické
zhodnocovanie odpadov (iných ako biologicky rozložiteľných odpadov), ktoré nie
je možné v zmysle súčasných nastavení v rámci schváleného OP KŽP podporiť.
Ešte zásadnejšou skutočnosťou je, že ak by predmetná aktivita mala byť doplnená
do predmetu podpory OP KŽP, bolo by predtým nutné vykonať aktualizáciu
Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (POH SR), ktorý je
schvaľovaný vládou SR, keďže predmet podpory OP KŽP je stanovený v súlade s
príslušnými strategickými dokumentmi, t.j. v danom prípade s cieľmi a opatreniami
POH SR. Zároveň v zmysle návrhu nového všeobecného nariadenia (CPR) na
programové obdobie 2021 – 2027, nebude možná podpora zariadení na nakladanie
so zvyškovým odpadom.
Vo vlastnom materiáli, v kapitole 7.3 Pilier III Udržateľné životné prostredie, v
podkapitole 7.3.7.1.Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do udržateľného
odpadového a vodného hospodárstva, medzi „Zodpovedné orgány a úlohy“ žiadame
doplniť aj ďalšie riadiace orgány pre operačné programy, t.j. „Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) a Riadiaci orgán pre Program
rozvoja vidieka (PRV)“, v ktorých je (v súlade so stanovenými deliacimi líniami s
Z
MŽPSR OP KŽP) predmetom podpory čistenie odpadových vôd v obciach pod 2000 EO,
ako aj požiadavku na identifikáciu možných zdrojov financovania v rámci „IROP a
PRV“. V prípade, že nebudú doplnené ostatné riadiace orgány, žiadame podkapitolu
upraviť tak, aby bola oblasť vodného hospodárstva vypustená. Zdôvodnenie: V
oblasti vodného hospodárstva sú zdroje z Operačného programu Kvalita životného
prostredia (OP KŽP) prioritne určené na výstavbu verejných kanalizácií a verejných
vodovodov (v jednej ryhe s kanalizáciou) a čistiarní odpadových vôd v
aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (EO) v zmysle záväzkov SR

nemusia byť nevyhnutne
podporené v rámci OP
KŽP. Ak daný projekt
nie je možné podporiť z
OP KŽP, bude možné
prípadnú podporu hľadať
inde.

A Doplnené.

voči EÚ. Za účelom podpory danej aktivity bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva
č. 1. Zdroje z OP KŽP na podporu uvedenej aktivity už nie sú k dispozícii, keďže
vzhľadom na vysoký dopyt žiadateľov bola pôvodná indikatívna výška finančných
prostriedkov alokovaných na výzvu navýšená na 400 miliónov EUR, a po ich
vyčerpaní v roku 2016 uzavretá. Z prostriedkov OP KŽP je možné podporiť aktivity
na odvádzanie a čistenie odpadových vôd aj v aglomeráciách pod 2000 EO. V
súčasnosti je vyhlásená výzva č. 43 zameraná na výstavbu stokovej siete a čistiarní
odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených
vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) sú výlučne
aglomerácie menovite uvedené v Prílohe 8.5, Vodného plánu Slovenska
(aktualizácia 2015), pričom aglomerácie situované v oblasti hornej Nitry sa v danej
prílohe nenachádzajú, a teda nie sú oprávnené na podporu v rámci výzvy č. 43. V
prípade tých obcí, ktoré nie sú oprávnené na podporu v rámci OP KŽP, je možnosť
uchádzať sa o podporu na riešenie čistenia odpadových vôd a budovania vodovodov
v programovom období 2014 – 2020 v rámci iných operačných programov, a to
IROP a PRV, ktorých riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.
Vo vzťahu k indikatívnym projektom v oblasti odpadového hospodárstva,
MŽPSR uvedeným v podkapitolách 7.2.8.2 a 10.1. si dovoľujeme upozorniť, že
prostredníctvom OP KŽP nie je možné podporiť projektové zámery zamerané iba
na nákup zberových vozidiel

NBS

O

A Berie sa na vedomie.

V materiáli sa uvádza v
Akčný plán okrem iného zahŕňa aj legislatívne a systémové opatrenia (Vlastný
O ČA časti 7.6.1. Rámcová
materiál, kapitola 7.5), kde sa uvádza, že náklady na sociálne zabezpečenie baníkov
analýza indikatívnych
by mali byť približne 84,6 mil. eur. Pri ostatných opatreniach takáto kvantifikácia
projektov investičný

chýba. NBS navrhuje doplniť Vlastný materiál o indikatívny finančný plán, ktorým
by sa doplnila dôležitá informácia, aký je odhad celkových nákladov a zdrojové
krytie transformácie regiónu. Z predloženého návrhu vyplýva negatívny vplyv na
verejný rozpočet, z ktorého je len časť rozpočtovo krytá (Doložka vplyvov, 9. bod,
Vplyv na rozpočet verejnej správy). Samotná kvantifikácia vplyvov chýba. NBS
navrhuje doplniť doložku o tieto vplyvy.

potenciál projektov,
ktoré boli identifikované
v rámci zberu
indikatívnych projektov
pre jednotlivé opatrenia.
Nakoľko však akčný
plán a samotná
transformácia regiónu je
dlhodobý proces, ktorý
presahuje desaťročie,
táto suma nemusí byť
definitívna a akčný plán
by mal byť pravidelne
revidovaný a
aktualizovaný. V
materiáli sú bližšie
kvantifikované
opatrenia, ktoré sú v
pokročilejšom štádiu
negociácií a budú
realizované v
krátkodobejšom
horizonte. Pri ostatných
ide len o indikatívne
hodnoty, ktorých
finančné krytie bude
závisieť od dostupnosti
zdrojov v rámci

jednotlivých operačných
programov v rámci
programového obdobia
2014-2020 a
predovšetkým z nového
programového obdobia
2021-2027.

Do materiálu, do časti 8 Zdroje financovania Akčného plánu, je potrebné
zapracovať text v tom smere, že v prípade, že opatrenia akčného plánu budú
financované z verejných zdrojov a budú smerovať subjektom vykonávajúcim
hospodársku činnosť, budú posudzované a realizované podľa osobitných predpisov
v oblasti štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci a v súlade so zákonom č.
358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o štátnej pomoci). Zdôvodnenie: Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o
O
PMÚSR
fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa štátna pomoc vymedzuje ako „pomoc
poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov,
ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že
zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje
obchod medzi členskými štátmi“. V rámci realizácie a plnenia jednotlivých opatrení
akčného plánu nie je možné vylúčiť poskytnutie štátnej pomoci alebo minimálnej
pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. V tomto kontexte bude potrebné posúdiť
súlad každého jednotlivého opatrenia pomoci v rámci akčného plánu v zmysle
pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.

Slovenská republika v
súčasnosti vyvíja
iniciatívu pre krajiny
zodpovedné za uhoľné
regióny v transformácii v
rámci V4+4 a pripravila
návrh „memoranda“, v
ktorom navrhuje
nasledovné: Keďže
N bežné schémy štátnej
pomoci nie sú schopné
zabezpečiť straty výkonu
ekonomiky spojené s
uzatváraním baní v
rámci vytvorenej
konkurenčnej nevýhody,
je potrebné vytvoriť
špeciálnu schému štátnej
pomoci pre uhoľné
regióny v transformácii a

odsúhlasiť spoločnú
koordináciu
regionálneho prístupu.
Veríme, že Európska
komisia a aj DG
Competition budú
nápomocné pri riešení
tejto úlohy a aj národní
regulátori ako PMÚ
poskytnú súčinnosť.

SEAS

SEAS

SEAS

V kapitole 10.1 navrhujeme upraviť rozpočet projektu č. 156 Vybudovanie nového
centrálneho tepelného zdroja na báze energetického zhodnotenia odpadov. Pôvodný
rozpočet 50 mil. EUR bol pre technické riešenie kotolne na tuhé alternatívne palivo
Z
(TAP). Toto riešenie upravujeme na zariadenie na energetické využitie odpadu
(ZEVO) na komunálny a priemyselný odpad, kde je rozpočet odhadnutý na 80 mil.
EUR. Zdôvodnenie: Dôvodom revízie je významná zmena odhadu nákladov
zámeru - najmä kvôli inému technickému riešeniu ZEVO.
V kapitole 5.2.4 v poslednej vete prvého odseku za slovným spojením "z
obnoviteľných zdrojov." doplniť pokračovanie vety takto: "alebo z energetického
zhodnocovania odpadov." Zdôvodnenie: Upresňujeme túto vetu, nakoľko napr.
komunálny odpad nie je legislatívne zaradený v plnom rozsahu ako obnoviteľný
zdroj (okrem jeho biologickej zložky).
V kapitole 7.3.6 v odseku 4. navrhujeme zapracovať výsledky nezávislej štúdie o

A Upravené.

O

A Doplnené.

Z

A Výsledky štúdie o
budúcom riešení výroby

budúcom riešení výroby a dodávky tepla priamo do Akčného plánu. Zdôvodnenie:
Akčný plán by mal obsahovať informáciu, aké technické riešenie je odporúčané
nezávislou stranou pre výrobu a dodávku tepla po transformácii regiónu.

SEAS

SEAS

V kapitole 7.3.7 navrhujeme zosúladiť POH Trenčianskeho kraja s Akčným
plánom. Na koniec 3. odseku navrhujeme doplniť vetu: "Plán odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 - 2020 uvádza, že kraj by
realizáciou jednej spaľovne komunálnych odpadov pre celý región, napr. v okrese
Považská Bystrica alebo Prievidza, dokázal takúto spaľovňu určite kapacitne
zabezpečiť, aj pri plánovanom raste vytriedených (separovaných) súčastí
komunálneho odpadu." Zdôvodnenie: V strategickom dokumente (POH TN kraja)
je explicitne vyjadrená podpora pre výstavbu lokálnej spaľovne.

V kapitole 7.3.7 v 3. odseku navrhujeme, aby Akčný plán porovnal silné a slabé
stránky implementovania výrobní tuhého alternatívneho paliva (TAP) v okresných
mestách voči komplexnému riešeniu typu ZEVO. Zdôvodnenie: Prípadná podpora
výstavby lokálnych výrobní TAP v kraji/regióne môže za istých okolností v sume
presiahnuť potrebnú podporu pre vybudovanie komplexného riešenia typu ZEVO
(ktoré vie vyrobiť teplo a pomáha plniť aj ciele v oblasti odpadového
hospodárstva).

a dodávky tepla budú
zapracované v najbližšej
aktualizácii akčného
plánu podľa bodu B.1
navrhovaného uznesenia.
V súčasnosti ešte štúdia
nie je dopracovaná.

Z

A Doplnené.

Z

Akčný plán neporovnáva
jednotlivé technické
riešenia, iba definuje
rámcové požiadavky na
budúce riešenie. Bližšie
A informácie k možným
technickým riešeniam
dodávky energií v
regióne, ich výhodám a
nevýhodám, dá nezávislá
štúdia od JASPERS,

ktorej dokončenie sa
predpokladá v lete 2019.

ÚVSR

ÚVSR

K časti Legislatívne a systémové opatrenia Jedným z kľúčových ukazovateľov
úspešnej implementácie akčného plánu je aj zníženie celkového dopadu podpory
ťažby po jej ukončení na koncové ceny elektrickej energie pre spotrebiteľov, v
súčasnosti premietnutej v TPS. Z tohto pohľadu je nevyhnutné upozorniť na
Kompenzačný mechanizmus pre zabezpečenie povinností vo všeobecnom
hospodárskom záujme, ktorý na str. 109 počíta s nahradením podporovanej výroby
elektrickej energie na báze uhlia rozvojom dotácií na báze „vytvorenia dodatočnej
podpory pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby“. Takýto postup bude mať priamy vplyv na koncových
spotrebiteľov elektriny a nijakým spôsobom neprispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti priemyslu v podobe nižších vstupov (platieb za elektrickú
energiu).

O

K Priorite II. 1 Podpora inovácií, výskumu a vývoja Ak je rámcovým cieľom piliera
„Ekonomika, inovácie a podnikanie“ zabezpečiť zamestnanosť a ekonomickú
aktivitu v regióne rozvojom existujúcich sektorov ekonomiky v regióne, ako aj
diverzifikáciou do nových sektorov, ako nereálna môže znieť prvá priorita –
O
podpora inovácií, výskumu a vývoja (časť 6.2.4, s. 43). V tejto súvislosti je
potrebné upozorniť na fakt, že v zmysle údajov HNB, a. s. iba 8% zamestnancov
spoločnosti má vysokoškolské vzdelanie, pričom dominantný počet pracovníkov má
stredné vzdelanie bez maturity, resp. s maturitou. Práve preto projekty výskumu a
vývoja nebudú môcť zabezpečiť základný cieľ materiálu – zvýšenie zamestnanosti.

A Opatrenie odstránené.

Vzaté na vedomie.
Zabezpečiť
zamestnanosť a
ekonomickú aktivitu je
rámcový cieľ celého
A piliera Ekonomika,
inovácie a podnikanie,
ktorý sa má zabezpečiť
sériou priorít a opatrení,
ktoré sú v pilieri
popísané. V rámci piliera
sa však riešia aj ďalšie

ciele, ako napríklad
zvýšenie inovačného
potenciálu podnikov v
regióne, zvýšenie
aktivity malých a
stredných podnikov a
pod. Podpora inovácií,
výskumu a vývoja je len
jedným z opatrení, ktoré
je viac zamerané na
tvorbu pracovných miest
pre ľudí s vyšším
vzdelaním a na podporu
činností s vyššou
pridanou hodnotou. Iné
opatrenia v rámci piliera
Ekonomika, inovácie a
podnikanie sú zamerané
na tvorbu nových
pracovných miest vo
všeobecnosti, ako
napríklad Rozvoj
priamych investícií do
tvorby nových
diverzifikovaných a
udržateľných
pracovných miest alebo
Rozvoj investícií do

tvorby pracovných miest
v hnedých parkoch.

ÚVSR

ÚVSR

Koncept rozvoja regiónu po útlme banskej činnosti v plnej miere nekorešponduje s
platformou Európskej komisie pre uhoľné regióny v procese transformácie. Jedná
sa o „iniciatívu na podporu členských štátov pri transformácii ich uhoľných
regiónov.“ „Platformu zainteresovaných strán, ktorá sa bude zaoberať
transformáciou uhoľných regiónov.“ Návrh akčného plánu prevažne prináša
riešenia po útlme banskej činnosti, ale nedostatočne obsahuje proces štrukturálnych
zmien v uhoľnom regióne. V akčnom pláne chýba prioritizácia. Rovnako návrh
Akčného plánu len ťažko môže garantovať obsahovú a časovú koordinovanosť
jednotlivých opatrení transformácie uhoľného regiónu. Vo vzťahu k zamestnancom
O
HNB, a. s. dotknutým útlmom baníckej činnosti, návrh akčného plánu predpokladá
predovšetkým opatrenia zamerané na rekvalifikáciu a využitie u iných
zamestnávateľov, ako aj možnosť skoršieho odchodu baníkov do starobného
dôchodku. Návrh akčného plánu nedostatočne zohľadňuje bod D.3. uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 580 z 12. decembra 2018, ktorým vláda odporúča
predstavenstvu Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. vypracovať komplexný
program transformácie spoločnosti. Skôr obchádza uvedený segment transformácie
uhoľného regiónu. Z uvedených dôvodov je aj otázna efektívnosť využitia
peňažných zdrojov poskytnutých útvarmi Európskej komisie na vypracovanie
koncepcie transformácie uhoľného regiónu.
Všeobecne k materiálu Pre skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k
tomuto materiálu neexistujú dôvody podľa čl. 10 Smernice na prípravu a
predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Podľa smernice
predkladateľ skráti lehotu na pripomienky na 5 dní, ak môže dôjsť k ohrozeniu

O

A Vzaté na vedomie.

A Berieme na vedomie.

základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné
hospodárske škody, v prípadoch vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na
riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie úloh vyplývajúcich z prijatých
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii alebo ak sa materiál týka akcií na zabezpečenie medzinárodného mieru a
bezpečnosti. Keďže žiadna z uvedených situácií podľa predkladateľa nenastala a
jedná sa o materiál významnej povahy, navrhujeme predĺžiť medzirezortné
pripomienkové konanie na riadnu lehotu 10 dní tak, aby sa všetky pripomienkujúce
subjekty mohli k tak závažnej problematike akou je transformácia uhoľného
regiónu vyjadriť.
Dokument v danej časti
konštatuje východiskovú
Dokument (časť k infraštruktúre) je príliš zameraná na rozvoj cestnej infraštruktúry.
situáciu. Avšak v rámci
Napr. vo vlastnom materiáli na str. 12 predposledný odsek sa konštatuje:
navrhovaných opatrení
"Železničná doprava z regiónu hornej Nitry do Trenčína a Bratislavy nemôže
je definované aj
konkurovať individuálnej a autobusovej doprave z dôvodu súčasnej frekvencie
Zlepšenie využitia
spojov a trvania cesty". Toto tvrdenie sa vzťahuje k aktuálnemu stavu a nie k plánu
osobnej a nákladnej
do budúcnosti. Zároveň nie je pravda, že železničná doprava nekonkuruje
železničnej dopravy v
O ČA rámci priority I.4 Rozvoj
Verejnosť autobusovej na trase PD-BA. Železničná doprava na tomto úseku je lacnejšia (pre
časť obyvateľstva bezplatná) a rýchlejšia ako autobusová. Taktiež treba brať do
ostatnej infraštruktúry.
úvahy, že v cestovnom poriadku ŽSSK pred cca 8 rokmi trvalo najrýchlejšie
Do dokumentu v časti
spojenie PD-BA 2 hod 25 minút, čo už je porovnateľné s osobnou dopravou.
infraštruktúra bola
Analýza by sa mala zamerať, prečo v súčasnosti trvá toto spojenie 2 hod. 55 min
doplnená zmienka o
(vl. materiál str. 45) a nie iba konštatovať tento fakt. Zároveň v dokumente nie je
vzdialenosti
vôbec kladený dôraz na to, že železničné spojenie PD a BA predstavuje výrazne
železničného spojenia v
porovnaní s cestným
kratšie spojenie (158 km) ako spojenie cestnou dopravou (cca 185 km).
spojením.

Názov regiónu Horná Nitra Určitú dobu pretrváva dvojkoľajnosť v písaní názvu
regiónu Horná Nitra. Veľká skupina používateľov slovenského jazyka píše názov
regiónu v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu s veľkým začiatočným
písmenom, teda Horná Nitra, na čo sú podklady aj zo súčasnosti, aj v staršej
literatúre a tlači. Menšia skupina sa pridržiava tvaru horná Nitra, ktorý sa však nie
je za názov celého regiónu, týka sa len toku rieky Nitra. Písanie veľkých písmen na
začiatku vlastných mien a názvov Na základe odpovedí na žiadostí o stanovisko
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied je jednoznačne
správna podoba s veľkým „H“. V Pravidlách slovenského pravopisu (tretie,
upravené a doplnené vydanie a štvrté nezmenené vydanie z r. 2013), ktoré vydal JÚ
ĽŠ sa v kapitole VI. Písanie veľkých písmen na s. 50 až 70 sa uvádza: „Veľké
písmená sa v spisovnej slovenčine píšu na začiatku vlastných mien, resp. aj vnútri
O
Verejnosť viacslovných vlastných mien ako pomenovanie jedinečných skutočností.“ s. 50
„Vlastným menom sa stáva akékoľvek všeobecné pomenovanie (jednoslovné alebo
viacslovné) použité na označenie jedinečného predmetu.“ s. 51 Aký je názov
regiónu? Horná Nitra je viacslovné pomenovanie konkrétneho historického a
geografického regiónu, územia, jediného v rámci SR. Prídavné meno „Horná“ je
neoddeliteľnou súčasťou pomenovania, ak ho odstránime, slovo Nitra znamená
alebo mesto alebo rieku, ale nie je to názov regiónu. V článku jazykovedkyne Ivety
Valentovej, ktorá sa zaoberá onomastikou AKO PÍSAŤ: horná Nitra alebo Horná
Nitra? (In SLOVENSKÁ REČ 79, 2014, 1-2, s. 122) sa uvádza: „Horná Nitra nie je
iba označenie horného toku rieky Nitry. Označuje územie. Bez adjektíva horný
podstatné meno Nitra neidentifikuje túto oblasť. Spojenie Horná Nitra je názov
jedinečného objektu len ako celok podobne ako Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Horná
Lužica... z čoho vyplýva, že adjektívum Horná je súčasťou vlastného mena, bez
ktorého by názov stratil základný subkategoriálny príznak, t. j. základnú funkciu
proprií, ktorou je identifikácia, diferenciácia, resp. spoločensky podmienená

A Berie sa na vedomie.

identifikácia.“ Ak použijeme označenia horná Nitra, horná Latorica, stredný Váh,
dolný Dunaja pod., je jasné, že tu ide o rieky. Teda podobu „horná Nitra“ môžeme
použiť jedine vtedy, keď hovoríme o rieke. Správne sú vety typu: „Kvalita vody na
hornej Nitre je hodnotená v analýze...“ A správne sú vety ako: „Vláda sa zaoberá
Akčným plánom transformácie Hornej Nitry.“ alebo ako v médiách môžeme čítať:
„Ak teda obyvatelia Kysúc, Šariša, Turca, Gemera, Oravy či Hornej Nitry tvrdia, že
im kvalitné rýchlostné cesty politici sľubujú už dlhé roky, všetci hovoria pravdu.“
Pohľad do histórie V čase župného zriedenia bolo územie Hornej Nitry súčasťou
Nitrianskej župy, ktorá bola druhá najväčšia na Slovensku. Časť jej územia sa
nazývala Severná Nitra, neskôr Horná Nitra. Bohatým zdrojom informácií je
časopis Náš kraj. Vychádzal od 31.12.1919 do roku 1944 a v jeho redakcii
pracovala vtedajšia intelektuálna elita Prievidze a okolia. Spočiatku mal podtitul
časopis Severnej Nitry, ale neskôr, keď sa aj pre časť územia bývalej Nitrianskej
župy začalo používať pomenovanie Horná Nitra, podtitul Nášho kraja bol od 1.
augusta 1932 zmenený na „Časopis Hornej Nitry“. V štátnom archíve v Bojniciach
je uložená aj publikácia Turistický a vlastivedný sprievodca po PRIEVIDZI,
BOJNICIACH a po Hornej Nitre vôbec, ktorú v roku 1928 napísal a vydal
knihkupec Michal Klimko a vytlačil B. Gubitš v Prievidzi. V obidvoch uvedených
zdrojoch sa používa názov regiónu Horná Nitra. Písanie názvu Horná Nitra bolo
teda ustálené, potom nastala zmena na „h“. Táto zmena mala oporu v inštrukcii v
elektronickej jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorá
však odporovala vyššie uvedeným zásadám. Preto bola zo stránky jazykovej
poradne odstránená. V súvislosti s materiálom Akčný plán transformácie uhoľného
regiónu Horná Nitra treba zosúladiť názov regiónu aj so zásadami PSP, aj s
materiálom Transition from coal of the region of Horná Nitra, nov. 2018. V
anglickej verzii sa v celom materiáli (správne) uvádza názov s veľkým začiatočným
písmenom, napr.: „The specific objectives are aimed to bring the general mission of
the project, which is the most successful transition of the region of Horná Nitra

from a coal-based economy. ... Value Chain Analysis of the Coal Industry in Horná
Nitra region – Analysis of the value chain of HBP, a. s., the mining company in
Horná Nitra.“ Jedným z citovaných materiálov je aj Expertná štúdia Horná Nitra,
SR, Prognostický ústav SAV. Názov „Horná Nitra“ má byť v tejto podobe aj v
slovenskej verzii APNH. Príklady z Wikipedie: V súčasnosti sa pre región bývalej
Nitrianskej župy používa pomenovanie Ponitrie, pre jej severnú časť aj Horná Nitra.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianska_%C5%BEupa_(Uhorsko) Horná Nitra je
slovenský región a región cestovného ruchu. Ako región cestovného ruchu sem
oficiálne patria okresy: • Prievidza • Partizánske • Bánovce nad Bebravou •
Topoľčany V užšom zmysle zahŕňa len prvé dva okresy.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1_Nitra Prievidza 18.6.2019 PaedDr.
Sylvia Maliariková OOCR Región Horná Nitra – Bojnice absolventka FF UK,
odbor slovenský jazyk a literatúra
V zmysle UZNESENIA zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja zo dňa 12. 6. 2019, číslo 301/2019 Zastupiteľstvo
Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 12. 6. 2019
prerokovalo Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a žiada
Verejnosť doplniť do Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra v časti 7.2. Z
Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie, Priorita II.3 Podpora rozvoja malého a
stredného podnikania, Opatrenie II.3.2 Podpora rozvoja malých a stredných
podnikov zriadenie regionálneho fondu na podporu malého a stredného podnikania,
pričom nositeľom úlohy zodpovedným za realizáciu bude Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky
Verejnosť V zmysle UZNESENIA zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja zo dňa 12. 6. 2019, číslo 301/2019 Zastupiteľstvo

Z

Systémy tvorby fondov
pre jednotlivé regióny
bude súčasťou
negociácií
N
tzv.regionálneho
priemetu kohéznej
politiky v programovom
období 2021-2027.

Táto požiadavka je
N mimo zamerania
Akčného plánu,

Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 12. 6. 2019
prerokovalo Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a žiada
doplniť do dokumentu v časti 7.5. Legislatívne a systémové opatrenia prioritizáciu
okresov Prievidza a Partizánske vo financovaní procesu pozemkových úprav,
pričom nositeľom úlohy zodpovedným za realizáciu bude Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.6.2019 žiada doplniť zmenu
Verejnosť v návrhu uznesenia vlády SR nasledovne: bod B.3 - nastavenie možností čerpania
prostriedkov z EÚ fondov v programovom období 2021 - 2027, vrátane
zabezpečenia participatívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre
naplnenie Akčného plánu
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.6.2019 žiada doplniť zmenu
Verejnosť v návrhu uznesenia vlády SR nasledovne: bod B.2 - nastavenie možností čerpania
prostriedkov z EÚ fondov v programovom období 2014 – 2020, vrátane
zabezpečenia participatívnej prípravy výziev na financovanie projektov pre
naplnenie Akčného plánu

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
Verejnosť 301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada doplniť do
Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra zámer vytvorenia
Komunikačnej stratégie k aktivitám transformácie hornej Nitry

problematika
pozemkových úprav je
problémom celého
Slovenska.

Z

A Zapracované.

Z

A Zapracované.

V rámci prípravy nového
obdobia budú vytvorené
Z ČA podmienky pre
realizáciu adekvátnej
Komunikačnej stratégie
v rámci možnosti

legislatívy EK.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
Verejnosť 301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada doplniť do
Zásobníka indikatívnych projektov rekonštrukciu cesty III/1791 smer Lehota pod
Vtáčnikom

Uvedený projekt bude
doplnený do
indikatívneho zásobníka
Z ČA
projektov pri najbližšej
aktualizácii Akčného
plánu.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada doplniť zmenu
v návrhu uznesenia vlády SR nasledovne: bod B.6 - pripraviť inštitucionálne
zabezpečenie implementácie Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra do
Z
Verejnosť
roku 2023 – na základe návrhu priorít Partnerskej dohody a inštitucionálneho
zabezpečenia jej implementácie, zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení z
Akčného plánu, vrátane úloh pri ich napĺňaní, vypracovať priority pre jednotlivé
roky implementácie Akčného plánu, dopracovať merateľné ukazovatele pre
sledovanie cieľov Akčného plánu

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
Verejnosť 301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada vládu
Slovenskej republiky o vytvorenie podmienok pre vznik detašovaného pracoviska
fakúlt slovenských univerzít.

V rámci samotného
materiálu sú už
zadefinované jednotlivé
opatrenia, zodpovedné
A
orgány, úlohy a
konkrétni nositelia, ako
aj výber indikatívnych
projektových zámerov.

Vytvorenie podmienok
práce pre slovenské
univerzity bude možné v
Z ČA rámci budúcej prioritnej
oblasti Inteligentná
Európa. Nie je úlohou
vlády SR vytvárať takéto
podmienky pre

univerzity.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada vládu
Verejnosť Slovenskej republiky pri príprave nového programového obdobia 2021-2027
alokovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a
európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu opatrení
definovaných v Akčnom pláne transformácie uhoľného regiónu horná Nitra;

Z

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada vládu
Z
Verejnosť
Slovenskej republiky spolupracovať na tvorbe energetickej koncepcie pre región
hornej Nitry s Európskou komisiou a JASPERS, ako poradným orgánom Európskej
komisie;
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada vládu
Slovenskej republiky vyčleniť dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Z
Verejnosť
Slovenskej republiky a presunúť voľné alokácie finančných zdrojov jednotlivých
operačných programov Partnerskej dohody na realizáciu opatrení definovaných v
Akčnom pláne transformácie uhoľného regiónu horná Nitra v aktuálnom
programovom období 2014-2020;
Verejnosť Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č.
301/2019, prijatého na XVII. zasadnutí Z TSK dňa 12.06.2019 žiada vládu

A

Zapracované v rámci
bodu B.2.

Úloha je
zakomponovaná vo
vlastnom materiáli, je
A
priebežne plnená,
materiál JASPERS sa
spracováva.

A

Uvedené v bodoch B.2 a
B.3

V rámci samotného
Z ČA materiálu sú už
zadefinované jednotlivé

Slovenskej republiky zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení z Akčného plánu
transformácie uhoľného regiónu horná Nitra na úrovni zodpovedných rezortných
ministerstiev, vrátane finančného a časového rámca plnenia jednotlivých opatrení,
osobitne s dôrazom na: a) výstavbu rýchlostných komunikácií R2 a R8; b)
modernizáciu železničnej dopravy; c) tvorbu nových pracovných miest a
rekvalifikácií; d) sociálne zabezpečenie baníkov postihnutých útlmom banskej
činnosti; e) revitalizáciu území zasiahnutých banskou činnosťou; f) podporu
inovácií.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia číslo
301/2019 zo XVII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
konaného 12. 6. 2019 žiada doplniť zmenu v návrhu uznesenia vlády SR
Verejnosť nasledovne: bod B.1 - v spolupráci s Pracovnou skupinou pre prípravu a
implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra zabezpečiť
realizáciu a monitoring Akčného plánu a vypracovať každoročne aktualizáciu
Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra vrátane indikatívneho zoznamu
projektových zámerov

opatrenia, zodpovedné
orgány, úlohy a
konkrétni nositelia, ako
aj výber indikatívnych
projektových zámerov.

Z

Pracovná skupina pre
prípravu a
implementáciu Akčného
plánu regiónu horná
Nitra bude aj naďalej
vykonávať svoju
činnosť, čo je zrejmé už
aj z jej názvu. Na
základe bodu B.12
A
uznesenia vlády SR k
prijatiu Akčného plánu
je už zadefinované
každoročné
vypracovanie
aktualizácie Akčného
plánu ako aj
indikatívneho zoznamu
projektov.

