Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Rok 2006
1.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

520 zo 07. júna 2006
k zefektívneniu verejného obstarávania zavedením systému
centralizovaného verejného obstarávania
predseda Úradu pre verejné obstarávanie

B.5.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

riadne ukončiť zmluvné vzťahy uzatvorené v predchádzajúcom
období na vybrané komodity uvedené v bode 2.1 materiálu

Termín úlohy:

priebežne

Zrušenie pre koho:

členov vlády
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Odôvodnenie zrušenia:

Zmluvné vzťahy na vybrané komodity uvedené v bode 2.1
materiálu boli vypovedané a nové zmluvy sú uzatvárané
v súlade s platnou legislatívou pre oblasť verejného
obstarávania.

2.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

520 zo 07. júna 2006
k zefektívneniu verejného obstarávania zavedením systému
centralizovaného verejného obstarávania
predseda Úradu pre verejné obstarávanie

B.6.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

nadobúdať vybrané komodity uvedené v bode 2.1 materiálu
prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie

Termín úlohy:

od 1. januára 2007

Zrušenie pre koho:

členov vlády

predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
Odôvodnenie zrušenia:

Zmena zákona o verejnom obstarávaní – podľa § 15 ods. 4
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
predmet zákazky, pri ktorej má povinnosť verejný obstarávateľ
využívať centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, určí
vykonávací predpis Ministerstva vnútra SR. Úloha bola uložená
na základe v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Od roku 2006 boli
novelami pôvodného zákona o verejnom obstarávaní
a súčasným zákonom o verejnom obstarávaní prijaté významné
zmeny, týkajúce sa koncepcie centralizovaného verejného
obstarávania. Úloha preto stráca opodstatnenie.

Rok 2008
3.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

109 z 20. februára 2008
k záverečnej správe k projektu Jednotný informačný systém na
sledovanie legislatívneho procesu
podpredseda vlády a minister spravodlivosti

B.3.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

na tvorbu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády
používať
výlučne
Portál
právnych
predpisov
https://lt.justice.gov.sk

Termín úlohy:

od 1. júna 2008

Zrušenie pre koho:

predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky
ministerku vnútra Slovenskej republiky
predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
predsedu
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
predsedníčku Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky
predsedu Úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky

Odôvodnenie zrušenia:

Na tvorbu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády sa
namiesto Portálu právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk
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používa https://www.slov-lex.sk/domov. Webové sídlo
https://www.slov-lex.sk/domov je nosným sídlom právneho a
informačného portálu Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre
informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o
štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z.
Rok 2010
4.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

653 z 24. septembra 2010
k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania
predsedníčka vlády

A.1.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

používať elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na dodanie
a predaj tovaru okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania
bez zverejnenia a súťaže návrhov

Termín úlohy:

od 1. januára 2011

Zrušenie pre koho:

pre členov vlády
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Odôvodnenie zrušenia:

Úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia
vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne
platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska
posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo
služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo
posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie
služby a na uskutočnenie stavebných prác, pri ktorých sa
elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické
zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické
aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického
trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom).
Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na
uskutočnenie elektronických aukcií.
(Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní nepozná postup
„rokovacie konanie bez zverejnenia“).

5.
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Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:

653 z 24. septembra 2010
k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania

Predkladateľ:

predsedníčka vlády

Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

A.2.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, ak možno
presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu
zákazky

Termín úlohy:

od 1. januára 2011

Zrušenie pre koho:

pre členov vlády
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Odôvodnenie zrušenia:

Úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia
vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne
platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska
posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo
služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo
posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie
služby a na uskutočnenie stavebných prác, pri ktorých sa
elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické
zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické
aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického
trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom).
Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na
uskutočnenie elektronických aukcií.
(Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní nepozná postup
„rokovacie konanie bez zverejnenia“).

6.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

653 z 24. septembra 2010
k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania
predsedníčka vlády

A.3.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
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Text úlohy:

používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci
dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení
súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody

Termín úlohy:

od 1. januára 2011

Zrušenie pre koho:

pre členov vlády
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Odôvodnenie zrušenia:

Úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia
vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne
platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska
posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo
služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo
posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie
služby a na uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa
elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické
zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické
aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického
trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom).
Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na
uskutočnenie elektronických aukcií.
(Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní nepozná postup
„rokovacie konanie bez zverejnenia“).

7.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

805 zo 17. novembra 2010
k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania
verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií
podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií
Slovenskej republiky

B.3.
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu

Text úlohy:

pravidelne informovať verejnosť prostredníctvom internetovej
stránky o realizovaných elektronických aukciách

Termín úlohy:

štvrťročne
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Zrušenie pre koho:

ministrov
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
správcov ďalších kapitol štátneho rozpočtu

Odôvodnenie zrušenia:

Zmena zákona o verejnom obstarávaní – elektronické aukcie
realizované na elektronickom trhovisku sú automaticky
zverejňované na webovom sídle elektronického kontraktačného
systému. Všetky informácie o zrealizovaných elektronických
aukciách sa zverejňujú v profile verejného obstarávateľa na
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Rok 2011
8.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:
Predkladateľ:
Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
Gestor na úrovni vlády SR:

484 zo 6. júla 2011
k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok
štátu
podpredseda vlády a minister financií

B.1.
členom vlády
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Text úlohy:

uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy
pohľadávok štátu určené v časti 4.1.2 predloženého materiálu

Termín úlohy:

od 1. septembra 2011

Zrušenie pre koho:

členov vlády
predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

Odôvodnenie zrušenia:

V súčasnosti správu pohľadávok štátu upravuje zákon
č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia na
zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určené
v materiáli boli prijaté pred účinnosťou zákona č. 374/2014 Z.z..

Rok 2016
9.
Číslo uznesenia/zo dňa:

233 z 15. júna 2016

Názov uznesenia:

k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
mesiace jún až december 2016

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
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Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:
B.1.
Gestor na úrovni vlády SR:
predseda Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky
Text úlohy:

zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december
2016 podľa termínov uvedených v materiáli – úloha č. 15
v mesiaci december – Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Termín úlohy:

úloha je bez určenia termínu

Zrušenie pre koho:

predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky

Odôvodnenie zrušenia:

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
dvakrát žiadala o predĺženie termínu na predloženie návrhu
zákona. V rámci interného vyhodnotenia dospela k záveru, že
niektoré časti návrhu zákona si budú vyžadovať časovo
náročnejšiu prípravu z dôvodu konzultácie so všetkými
zainteresovanými subjektmi, v dôsledku čoho sa prolonguje
termín finalizácie návrhu zákona. Taktiež v súčasnom období
prebiehajú práce na príprave novely Smernice Rady
2009/119/ES, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť
pravdepodobne v priebehu kalendárneho roka 2019. Po prijatí
novely vyššie uvedenej Smernice bude Slovenská republika
povinná tieto zmeny implementovať do svojej vnútroštátnej
legislatívy. Aj vzhľadom na túto skutočnosť bude efektívne zo
strany Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
vykonať legislatívny proces novelizácie zákona č. 218/2013 Z.
z. po nadobudnutí účinnosti vyššie uvedenej Smernice.

10.
Číslo uznesenia/zo dňa:
Názov uznesenia:

233 z 15. júna 2016
k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
mesiace jún až december 2016

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti

Návrh na zrušenie:
Číslo úlohy:

B.2.
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Gestor na úrovni vlády SR: členom vlády
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Text úlohy:

rozpočtové dôsledky návrhov právnych predpisov vopred
prerokovať s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Termín úlohy:

úloha je bez určenia termínu

Zrušenie pre koho:

predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky

Odôvodnenie zrušenia:

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná úloha bezprostredne
nadväzuje na úlohu B.1. predmetného uznesenia a zároveň
túto úlohu Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky navrhuje zrušiť, je potrebné súčasne vykonať
zrušenie nadväzujúcej úlohy.
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