DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov a uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 463 z 25. novembra 2015
predkladá vedúci Úradu vlády SR Bezpečnostnej rade SR návrh "Zamerania kontrolnej
činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2017".
Navrhované kontrolné úlohy vychádzajú z poznatkov získaných Úradom vlády SR
z predchádzajúcej kontrolnej činnosti a z požiadaviek príslušných ústredných orgánov štátnej
správy uplatňovaných v rámci koordinácie kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti štátu.
Kontrolná úloha uvedená v „Zameraní kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti
bezpečnosti štátu na rok 2017“ pod poradovým číslom I/1 je naplánovaná ako pokračovanie
kontroly uvedenej v „Zameraní kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu
na rok 2016“ schválenej uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 463 z 25. novembra 2015.
I.

Podľa odporúčania Bezpečnostnej rady SR

1.

Kontrola stavu spracovania krízových plánov ústrednými orgánmi štátnej správy
a splnenie vybraných opatrení na zachovanie bezpečnosti SR uvedených v Správe
o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014

Kontrolou sa bude zisťovať stav spracovania krízových plánov vybranými ústrednými
orgánmi štátnej správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie, ktoré spracovávajú krízové
plány podľa pokynov ústredných orgánov štátnej správy. Kontrolou sa bude zisťovať aj stav
plnenia uznesenia vlády SR č. 313 z 10. júna 2015 k Správe o bezpečnosti Slovenskej
republiky za rok 2014.
Ako subjekty kontroly sa navrhujú tri ústredné orgány štátnej správy a vybrané subjekty
hospodárskej mobilizácie určené priamo zákonom č. 179/2011 Z. z. V rámci kontroly
v oblasti krízových plánov bude vyžadovaná spolupráca so špecialistami z Ministerstva
hospodárstva SR a v oblasti plnenia uznesenia vlády SR č. 313 z 10. júna 2015 s Kanceláriou
Bezpečnostnej rady SR.

2.

Kontrola stavu zabezpečenia plnenia úloh orgánmi krízového riadenia

Kontrolná úloha bude vykonaná formou kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom
štátnej správy, ktoré vyplývajú orgánom miestnej štátnej správy z ustanovení § 8 a § 9
a obciam z ustanovenia § 10 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Ako subjekty kontroly sa navrhuje jeden okresný úrad v sídle kraja, dva okresné úrady
v jeho pôsobnosti a vybrané obce. V rámci prípravy a výkonu kontroly v orgánoch miestnej
štátnej správy a samosprávy bude vyžadovaná spolupráca so špecialistami
z Ministerstva vnútra SR.

3.

Kontrola plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie - organizácia dodávok

životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení vo vybraných orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy
Kontrolou v orgánoch miestnej štátnej správy sa bude zisťovať stav realizácie ustanovení
§ 16 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 179/2011 Z. z.“) vo vzťahu k plneniu
opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedeného v § 5 písm. e) zákona
č. 179/2011 Z. z. a s ním súvisiacich činností pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie
uvedených v § 5 písm. a), a f) zákona č. 179/2011 Z. z.
V orgánoch samosprávy bude prekontrolované plnenie opatrenia hospodárskej
mobilizácie uvedené v § 18 zákona č. 179/2011 Z. z. (zriadenie výdajní odberných oprávnení
a vytvorenie materiálnych a organizačných podmienok na ich činnosť).
Ako subjekty kontroly sa navrhuje jeden okresný úrad v sídle kraja, jeden okresný úrad
v jeho pôsobnosti a obce v ich pôsobnosti. Podľa § 18 zákona č. 179/2011 Z. z. obec
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie v rozsahu pôsobnosti podľa tohto zákona ako
prenesený výkon štátnej správy. V rámci prípravy a výkonu kontroly bude vyžadovaná
spolupráca so špecialistami z Ministerstva hospodárstva SR.

4.

Kontrola stavu spracovania krízových plánov ústrednými orgánmi štátnej správy
a splnenie vybraných opatrení na zachovanie bezpečnosti SR uvedených v Správe
o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015

Kontrolou sa bude zisťovať stav spracovania krízových plánov vybranými ústrednými
orgánmi štátnej správy určenými vládou SR ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a plnenie uznesenia vlády SR č. 275 zo 7. júla 2016 k Správe o bezpečnosti Slovenskej
republiky za rok 2015.
Ako subjekty kontroly sa navrhujú štyri ústredné orgány štátnej správy. V rámci kontroly
v oblasti krízových plánov bude vyžadovaná spolupráca so špecialistami z Ministerstva
hospodárstva SR a v oblasti plnenia uznesenia vlády SR č. 275 zo 7. júla 2016 s Kanceláriou
Bezpečnostnej rady SR.

II. Operatívne kontroly
Obsahom predkladaného návrhu "Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR
v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2017" sú aj operatívne kontrolné úlohy, ktoré Úrad vlády
SR vykonáva v súlade s kontrolnou pôsobnosťou na základe zákona č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Vykonanie mimoriadnych
operatívnych kontrol môžu členovia Bezpečnostnej rady SR vyžadovať prostredníctvom
predsedu Bezpečnostnej rady SR alebo vedúceho Úradu vlády SR. Ich realizácia je
z kapacitných dôvodov podmienená redukciou hore uvedených úloh.

