Príloha č. 2

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR vydaných od 01.01.1995 do 30.09.2020
a splatných v 3. štvrťroku 2020 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Ministerstvo hospodárstva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 341 úloh.
Zo 106 termínovaných úloh bolo 16 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 15
úloh bolo splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 90
úloh. Z 235 netermínovaných úloh bolo splnených 20 úloh a 2 úlohy boli zrušené.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
491/2019 B.26. zabezpečiť prebratie smernice
02.10.2019 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/944
z
5.
júna
2019
o spoločných
pravidlách
pre
vnútorný trh s elektrinou a o zmene
smernice 2012/27/EÚ (prepracované
znenie) a vykonať notifikáciu
Termín: do 30.09.2020

Príčina nesplnenia úloh
Je nevyhnutné, aby transpozícia legislatívy
v oblasti vnútorného trhu s elektrinou bola riešená
komplexne a počas nej bola citlivo zvážená úloha
nových účastníkov na trhu a dopad nového dizajnu
trhu s elektrinou na koncové ceny elektriny.
K tomu je potrebná široká diskusia so všetkými
relevantnými
zainteresovanými
subjektmi
a odborníkmi na danú problematiku. Z dôvodu
súčasnej
situácie
spôsobenej
pandémiou
koronavírusu a potrebou plniť predovšetkým
mimoriadne úlohy na zabezpečenie kritickej
infraštruktúry
v
národnom
hospodárstve
a bezpečnosti zdravia obyvateľov vznikli prekážky
pre spoločné rokovania s dotknutými partnermi
a podmienka rozsiahlej konzultácie s dotknutými
subjektmi tak nebola naplnená. Napriek
rozpracovaniu transpozície uvedenej smernice je
zo spomínaných objektívnych dôvodov zrejmé,
že zabezpečenie
ukončenia
transpozície
v uvedenom termíne nebolo možné. Z uvedeného
dôvodu Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len
„MH SR“) listom č. 20706/2020-4130-46314
zo dňa 11.09.2020 požiadalo predseda vlády SR
o súhlas so zmenou termínu plnenia úlohy
do 30.06.2021. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
MH SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády a ministerke investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020
plniť celkom 251 úloh.
Zo 131 termínovaných úloh bolo 22 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 17 úloh splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 1 úloha bola nesplnená.
V ďalšom období je splatných 109 úloh. Zo 120 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy
a 1 úloha bola zrušená.

Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
336/2019 B.1.
zabezpečiť
realizáciu
a
03.07.2019 vypracovať každoročne aktualizáciu
Akčného
plánu
transformácie
uhoľného regiónu horná Nitra
vrátane indikatívneho zoznamu
projektových zámerov

Príčina nesplnenia úloh

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“)
opätovne požiadalo dňa 30.09.2020 listom
č. 3987/2020/OPP-12 o posun termínu plnenia
tejto úlohy do 31.12.2020. Kľúčovým dôvodom je
prebiehajúci medziinštitucionálny trialóg medzi
Európskou komisiou, Radou EÚ a Európskym
Termín: každoročne k 30. júnu parlamentom ohľadne návrhu legislatívy Fondu
za predchádzajúci kalendárny rok
spravodlivej transformácie, pričom jeho ukončenie
Nový termín: do 30.09.2020
sa predpokladá až do konca roka 2020. Odpoveď
(listom predsedu vlády SR
predsedu vlády SR zatiaľ MIRRI SR doručená
č. 4866/2020/KPV
nebola.
zo dňa 07.07.2020)
Úloha nesplnená.

3. Podpredseda vlády SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády v uzneseniach prijatých
od 26.05.20201 do 30.09.2020 plniť celkom 15 úloh.
Z 3 termínovaných úloh boli 2 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené
v termíne. V ďalšom období je splatná 1 úloha. Všetkých 12 netermínovaných úloh zostáva
v plnení.
4. Ministerstvo financií SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 360 úloh.
Zo 138 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 15 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 2 úlohy boli nesplnené
a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 118 úloh. Z 222 netermínovaných úloh
bolo splnených 5 úloh a 1 úloha bola zrušená.

§ 1aaa zákona NR SR č.575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
207/2019 C.19. v spolupráci s guvernérom
07.05.2019 Národnej banky Slovenska a v súlade
s uznesením vlády SR č. 607/2018 k
Plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2019,
zabezpečiť transpozíciu článku 32a
Smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája
2018, ktorou sa mení smernica (EÚ)
2015/849 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania
terorizmu a smernice 2009/138/ES
a 2013/36/EÚ

Príčina nesplnenia úloh
Z dôvodu technickej náročnosti vytvorenia
centrálneho registra bankových účtov a náročnosti
transpozície smernice 2019/1153, ktorá je
previazaná s transpozíciou čl. 32a smernice
2018/843, požiadalo Ministerstvo financií SR
(ďalej len „MF SR“) listom č. MF/016193/2020635 zo dňa 09.09.2020 predsedu vlády SR
o odklad termínu plnenia úlohy do 31.12.2021.
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR
doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 10.09.2020
357/2019 B.2. uvoľniť finančné prostriedky
03.07.2019 v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva
financií SR č. 26825/2005 – 441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií SR zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná
správa v sume 10 200 000 eur
v zmysle bodu A.2. pri dodržaní
podmienok stanovených zákonom
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Termín: do 31.12.2019
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 8818/2019/KPV
zo dňa 20.01.2020)

MF SR doposiaľ poukázalo Slovenskému zväzu
ľadového hokeja finančné prostriedky v sume
9 520 000 eur na rozvoj hokejovej infraštruktúry
a odstraňovanie pohybovej negramotnosti detí
a mládeže. Zostávajúce finančné prostriedky
v sume 680 000 eur neboli poukázané. V súvislosti
s poskytnutými dotáciami v súčasnosti prebiehajú
na zväze kontroly. V záujme zabezpečenia
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti navrhuje
MF SR uvoľniť zostávajúcich 680 000 eur až
na základe záverov vykonávaných kontrol. MF SR
požiadalo
predsedu
vlády
SR
listom
č. MF/006838/2020-442 zo dňa 22.09.2020
o posun termínu plnenia úlohy do 31.12.2020.
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR
doručená nebola.
Úloha nesplnená.

5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy a výstavby v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 378 úloh.
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Z 243 termínovaných úloh bolo 45 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 32 úloh splnených v termíne, 5 úloh bolo splnených oneskorene, 6 úloh bolo
nesplnených a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 198 úloh. Zo 135
netermínovaných úloh bolo splnených 9 úloh a 1 úloha bola zrušená.
Nesplnené úlohy:
Číslo
uznesenia a
dátum
598/2017
13.12.2017
v znení
uznesenia
vlády SR
č. 276/2019
04.06.2019

Číslo, obsah úlohy
a termín plnenia

Príčina nesplnenia úloh

B.2. uvoľniť kapitálové výdavky
v celkovej výške podľa bodu B. 1.
tohto uznesenia mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves, a
to v roku 2018 vo výške do 900 000
eur s DPH, v roku 2019 vo výške do
5 100 000 eur s DPH, v roku 2020
vo výške do 6 700 000 eur s DPH, v
roku 2021 vo výške do 11 200 000
eur s DPH a v roku 2022 vo výške
do 1 000 000 eur s DPH

Podľa predmetného uznesenia vlády SR má
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len
„MDV SR“) poskytnúť Mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ DNV“)
finančné prostriedky na realizáciu projektu
„Úprava okružnej križovatky s pripojením
na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia
na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska
Nová Ves“ podľa stanoveného finančného
a vecného harmonogramu. V roku 2020 mali byť,
podľa finančného harmonogramu, v termíne
do 30.04.2020 (na základe súhlasného stanoviska
Termín: v roku 2018 do 31. júla predsedu vlády SR so zmenou termínu
a v rokoch 2019 až 2022 každoročne z 31.10.2019 na 30.04.2020) poskytnuté MČ DNV
do 31. marca
finančné prostriedky vo výške 5 100 000 eur
a v mesiaci október 2020 ďalšie prostriedky
vo výške 6 700 000 eur. Realizácia projektu je
však
naďalej
v
oneskorení
a termíny
a harmonogram stanovený v uznesení vlády SR
nezodpovedajú skutočnosti. MČ DNV z doposiaľ
poskytnutých finančných prostriedkov ešte v roku
2018 vo výške 900 000 eur, ktorých doba použitia
na základe zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy končí
v roku 2020, použije sumu približne 695 000 eur.
Ďalšie finančné prostriedky už nebude MČ DNV
v roku 2020 potrebovať (na základe písomného
oznámenia zo dňa 29.04.2020). Z uvedeného
vyplýva, že by nebolo ani hospodárne a ani
efektívne poskytnúť MČ DNV v termíne
do 30.04.2020 finančné prostriedky vo výške
5 100 000 eur, resp. ani ďalšie finančné
prostriedky podľa harmonogramu v roku 2020.
Pre MDV SR vyplynuli nové, závažné
skutočnosti, ktoré bude potrebné prerokovať s MČ
DNV a na základe záverov spoločného rokovania
bude potrebné prerokovať ďalší postup aj s MF SR
pri realizácii, resp. financovaní uvedeného
projektu.
Úloha nesplnená.
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Číslo
uznesenia
a dátum
598/2017
13.12.2017
v znení
uznesenia
vlády SR
č.
276/2019
04.06.2019

Číslo, obsah úlohy
a termín plnenia

Príčina nesplnenia úloh

B.3. predložiť informáciu o stave
prípravy
a
realizácie
stavby
Úprava okružnej
križovatky
s pripojením
na
diaľnicu
D4
a pozemnej
komunikácie
na zokruhovanie sprístupnenia zóny
Devínska Nová Ves, mestskou
časťou Bratislava – Devínska Nová
Ves, a to vrátane aktualizácie
harmonogramu vecného a finančného
plnenia

MDV SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo: „MDV
SR listom č. 15846/2020/SRF/33950-M zo dňa
28.09.2020 požiadalo o predĺženie termínu
uvedenej úlohy do 31.12.2020.“ MDV SR
v hlásení o plnení úlohy príčinu nesplnenia
úlohy neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2
Metodického pokynu, časť TEXT HLÁSENIA
O PLNENÍ ÚLOHY, podľa ktorého, cit.:
„V prípade nesplnenia úlohy sa uvedú konkrétne
príčiny nesplnenia, ako aj prijaté opatrenia
na odstránenie týchto príčin v záujme splnenia
úlohy. ...“.
Úloha nesplnená.

Termín: do 30.09.2020
51/2019
B.19. v spolupráci s podpredsedom
06.02.2019 vlády pre investície a informatizáciu
vytvoriť
elektronické
úložisko
na účely
zdieľania
projektovej
dokumentácie k stavebnému konaniu
Termín: do 30.06.2020

Navrhované opatrenie č. 19 úzko súvisí
s opatreniami B.18., B.20., B.21. a B.22.
vyplývajúcimi z uznesenia vlády č. 51/2019
k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia III. a s pripravovaným projektom ISVS
Registre Informačného systému o výstavbe
(Registre ISV). Zároveň je pri vytváraní
elektronického úložiska na účely zdieľania
projektovej dokumentácie nevyhnutné práce
koordinovať
s
pripravovanými
právnymi
predpismi na úseku územného plánovania
a výstavby. MDV SR pripravilo návrhy právnych
predpisov na úseku územného plánovania
a výstavby, ktoré boli dňa 06.12.2019 predložené
na rokovanie vlády SR. Z dôvodu neaktuálnosti
boli návrhy predpisov stiahnuté z rokovania vlády
SR. Aktuálne je projekt „ISVS: Elektronické
úložisko projektovej dokumentácie (EÚPD)“ (Kód
MetaIS: isvs_9591) v štádiu schválenia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok. MDV SR
pripravuje materiál, v ktorom navrhne zrušiť
predmetnú úlohu.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
58/2019
C.3. urýchlene
dokončiť
proces
12.02.2019 delimitácie ciest II/531 a II/532
na cesty I. triedy do správy štátu
a informovať o tom vládu
Termín: do 30.06.2019
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 2576/2020/KPV
zo dňa 11.03.2020)

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR požiadalo Slovenskú správu ciest (ďalej
len „SSC“) o zaslanie všetkých podkladov
v zmysle
TP
78
(komplexného
majetkovoprávneho usporiadania a stanovísk
dotknutých orgánov) potrebných na pretriedenie
ciest v zmysle uznesenia vlády SR. Uznesením
vlády SR č. 160/2019 zo dňa 11.04.2019 bola
na rekonštrukciu ciest II/531 a II/532, ktoré sa
majú stať cestami I. triedy, vyčlenená návratná
pôžička vo výške 8 mil. eur. Táto pôžička
nezabezpečila splnenie technických parametrov,
aby sa z týchto ciest stali cesty I. triedy.
Na splnenie technických parametrov je potrebná
komplexná rekonštrukcia týchto ciest, ktorá si
vyžiada investíciu vo výške 66,41 mil. eur
a súčasne bude potrebná údržba vo výške 0,918
mil. eur ročne. Túto komplexnú rekonštrukciu
a každoročnú údržbu bude musieť vydaním
rozhodnutia o zmene usporiadania cestnej siete
a preklasifikovania týchto ciest z ciest II. triedy
a na cesty I. triedy vykonať SSC. SSC nemá
v súčasnosti rozpočtované vo východiskách
rozpočtu na roky 2021 – 2022 finančné
prostriedky v dostatočnej výške (plánovaný
rozpočet je 2,9 mil. eur) na zabezpečenie
prevádzkyschopnosti týchto ciest tak, aby spĺňali
technické parametre ciest I. triedy. Medzičasom
prebiehali rokovania zástupcov SSC so zástupcami
Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej
len „BBSK“), záverom ktorých bolo, že BBSK
netrvá
na
pretriedení
uvedených
ciest
za podmienky, že návratná finančná výpomoc
poskytnutá na základe uznesenia vlády SR
č. 160/2019 bude preklasifikovaná na nenávratnú.
V zmysle uvedeného MDV SR zaslalo na MF SR
informáciu o vôli BBSK ustúpiť z pretriedenia
uvedených ciest za podmienky, že MF SR
odsúhlasí preklasifikovanie poskytnutej pôžičky
v zmysle uznesenia vlády SR č. 160/2019
na nenávratnú. Ku dňu 30.09.2020 MF SR
nezaslalo MDV SR stanovisko k zmene návratnej
pôžičky na nenávratnú. MDV SR pripravuje
materiál, v ktorom navrhne zrušiť predmetnú
úlohu.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.6. predložiť na rokovanie
27.03.2019 vlády návrh právneho predpisu,
ktorým sa zabezpečí prebratie
smernice Európskeho parlamentu
a Rady
(EÚ)
2018/1972
z
11. decembra 2018, ktorou sa
stanovuje
európsky
kódex
elektronických
komunikácií
(prepracované znenie)
Termín: do 31.05.2020
188/2019 B.2. napĺňať opatrenia revízie
17.04.2019 výdavkov v zdravotníctve, doprave,
informatizácii,
vzdelávaní,
životnom prostredí a trhu práce
a sociálnych politík na základe
hlavných
odporúčaní
externej
prílohy č. 1
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR listom č. 12828/2020/SEKPS/61842-M
zo dňa 10.08.2020 požiadalo o odklad plnenia úlohy
do 30.11.2020. Predseda vlády SR listom
č. 4086/2020/KPV zo dňa 16.09.2020 vzal
na vedomie, že úloha nie je splnená, zároveň
požiadal o splnenie úlohy v čo najskoršom možnom
termíne. Návrh zákona o elektronických
komunikáciách bol predmetom rokovania programu
Porady vedenia ministerstva dopravy dňa
05.10.2020.
Úloha nesplnená.
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce práce, úlohu
nebolo možné splniť v termíne. MDV SR požiadalo
predsedu vlády SR o odklad plnenia úlohy
do 30.06.2020. Predseda vlády SR vzal na vedomie
žiadosť o posun termínu plnenia úlohy, avšak
požiadal o splnenie úlohy v čo najkratšom možnom
termíne. Predmetná úloha pozostáva z viacerých
čiastkových odporúčaní a nebola k 30.09.2020
splnená. MDV SR pripravuje materiál, v ktorom
navrhne zrušiť predmetnú úlohu.
Úloha nesplnená.

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 418 úloh.
Z 61 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
10 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je
splatných 50 úloh. Z 357 netermínovaných úloh bolo splnených 17 úloh.
7. Ministerstvo vnútra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi vnútra v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 1149 úloh.
Zo 67 termínovaných úloh bolo 42 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 27 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 13 úloh bolo
nesplnených. V ďalšom období je splatných 25 úloh. Z 1082 netermínovaných úloh bolo
splnených 440 úloh a 20 úloh bolo zrušených.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
638/2012 B.40. predložiť návrh optimalizácie
21.11.2012 financovania vyšších územných
celkov, miest a obcí v nadväznosti
na výsledky auditu verejnej správy
v súlade s uznesením vlády SR
č. 465 z 19. septembra 2012
Termín: do 31.12.2013

22/2013
C.1.
predložiť
informáciu
09.01.2013 o praktickom overení postupov
verejného
obstarávania
na rokovanie vlády
Termín: do 30.04.2013
Nový termín: do 31.01.2014
(listom predsedu vlády SR
č. 4926/2013/KPV
zo dňa 30.04.2013)

Príčina nesplnenia úloh
Optimalizácia financovania územnej samosprávy je
úzko prepojená so smerovaním a stratégiou
komunálnej reformy. Plnenie tejto úlohy bude
začlenené do plánovaného procesu modernizácie
územnej samosprávy. Časový horizont splnenia
tejto úlohy bude daný návrhom postupu realizácie
opatrení
procesu
Modernizácie
územnej
samosprávy v SR, ktorého predloženie na rokovanie
vlády ukladá uznesenie vlády SR č. 226/2014.
Uvedený materiál bol vypracovaný, prešiel
medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej
len „MPK“) a následne boli uskutočnené rozporové
konania s príslušnými subjektmi k vzneseným
zásadným
pripomienkam.
Materiál
nebol
predložený
na rokovanie
vlády
SR.
Pre
optimalizáciu financovania je do budúcnosti
potrebné poznať smerovanie a ciele komunálnej
reformy, o ktorej už boli začaté odborné diskusie.
Úloha nesplnená.
Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“)
pripravilo informáciu o praktickom overovaní
postupov verejného obstarávania a predložil ju
na schválenie ministrovi, ktorý rozhodol, že tento
materiál nebude predkladaný vláde SR.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
696/2013 B.1. zabezpečiť plnenie úloh
04.12.2013 vyplývajúcich
z
Plánu
legislatívnych
úloh
vlády
Slovenskej republiky na rok 2014
Úloha: Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín: do 28.02.2014

226/2014 C.3. predložiť na rokovanie vlády
14.05.2014 aktualizovaný
návrh
postupu
realizácie
opatrení
procesu
modernizácie územnej samosprávy
v Slovenskej republike
Termín: do 30.10.2014

Príčina nesplnenia úloh
Obsahom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov malo byť zrušenie ďalších orgánov
miestnej štátnej správy (regionálnych veterinárnych
a potravinových správ, regionálnych úradov
verejného zdravotníctva a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny) a prechod ich pôsobností
do integrovaných okresných úradov. Špecializované
miestne orgány štátnej správy prešli vlastnou
reorganizáciou a reštrukturalizáciou, napr. úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe
uvedeného je predloženie návrhu novely
predmetného zákona na rokovanie vlády zatiaľ
bezpredmetné.
Úloha nesplnená.
Návrh postupu realizácie opatrení procesu
modernizácie územnej samosprávy v SR bol
vypracovaný, prešiel MPK a následne boli
uskutočnené rozporové konania s príslušnými
subjektmi k vzneseným zásadným pripomienkam.
Materiál nebol predložený na rokovanie vlády SR.
MV SR v nadväznosti na aktivity, ktoré sa majú
začať ohľadom možnosti budúcej modernizácie
územnej
samosprávy
plánuje
aktualizovať
spomínaný materiál v spolupráci so všetkými
dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
427/2017 B.4. zabezpečiť
v
spolupráci
13.09.2017 s predsedom
Úradu
pre
normalizáciu,
metrológiu
a skúšobníctvo
SR
prebratie
smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája
2017, ktorou sa mení smernica
Rady 91/477/EHS o kontrole
získavania a vlastnenia zbraní a
vykonať notifikáciu
Termín: do 28.02.2019

150/2018 B.4.
v príslušných právnych
11.04.2018 predpisoch legislatívne zakotviť
povinnosť používať štátny jazyk v
písomných
informáciách
zverejňovaných v rámci volebnej
kampane
formou
volebných
plagátov
Termín do 31.01.2019

Príčina nesplnenia úloh
Vzhľadom na povinnosť spolupráce s ostatnými
rezortmi
podieľajúcimi
sa
na
príprave
transpozičného
opatrenia
a vytvorenia
elektronického systému zbraní, streliva a strelníc,
požiadalo MV SR listom č. KM-OPVA2018/006686 zo dňa 03.09.2018 o nový termín
plnenia predmetnej úlohy. Predseda vlády SR
listom č. 9002/2018/KPV zo dňa 02.10.2018 vzal
na vedomie meškanie s transpozíciou smernice,
zároveň však upozornil, že transpozičná lehota,
v ktorej bolo potrebné smernicu prebrať, je
pre členské štáty záväzná a jej zmeškanie nemôže
konvalidovať ani vláda SR. MV SR v hlásení ďalej
uviedlo, že cit.: „Predpokladaný termín predloženia
do vlády podľa pokynov vedenia ministerstva;
materiál je po medzirezortnom pripomienkovom
konaní.“.
Úloha nesplnená.
Zakotvenie povinnosti používať štátny jazyk
v písomných informáciách zverejňovaných v rámci
volebnej kampane formou volebných plagátov bolo
predmetom diskusie poslancov pri príprave návrhu
novely zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani, ktorý bol súčasťou veľkého návrhu
poslancov, ktorým sa novelizoval aj zákon
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva ako aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov. Problematika úpravy používania
štátneho jazyka vo volebnej kampani bola v auguste
2018 prerokovávaná, avšak návrh na zmenu zákona
a pozmeňovací návrh neboli v rámci prerokovania
novely vo výboroch Národnej rady SR predložené
s argumentom, že používanie štátneho jazyka je
dostatočne upravené zákonom č. 270/1995 z. z.
o štátnom jazyku.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
542/2018 B.1. odstrániť
transpozičný
28.11.2018 deficit
Slovenskej
republiky
spôsobom uvedeným v predloženej
informácii
Termín: ihneď

Príčina nesplnenia úloh
MV SR vypracovalo materiál „Zákon, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“,
ktorý predložilo dňa 15.10.2020 do MPK
s termínom ukončenia zasielania pripomienok
do 04.11.2020. Po vyhodnotení pripomienok bude
materiál postúpený do ďalšieho konania.
Úloha nesplnená.

188/2019 B.4. vypracovať a zverejniť revíziu Za revíziu a jej zverejnenie je zodpovedné MF SR,
17.04.2019 výdavkov ministerstva vnútra
ktoré ju vypracuje v spolupráci s MV SR. Revízia
výdavkov ešte nebola MF SR zverejnená; verzia
Termín: 31.03.2020
dokumentu bola odoslaná na pripomienkovanie MV
Nový termín: do 30.06.2020
SR. MF SR požiadalo predsedu vlády SR o nový
(listom predsedu vlády SR
termín plnenia úlohy listom č. MF/007558/2020č. 4493/2020/KPV
2979 zo dňa 21.07.2020. Predseda vlády SR listom
zo dňa 15.06.2020)
č. 5637/2020/KPV zo 10. augusta 2020 požiadal
o splnenie úlohy v čo najkratšom možnom termíne.
Úloha nesplnená.
220/2019 B.2. zabezpečiť presun záväzku
21.05.2019 r. 2019 z Operačného programu
Efektívna
verejná
správa
z
prioritnej osi 1 – Posilnené
inštitucionálne kapacity a efektívna
verejná správa v sume 7 509 220
eur z EÚ zdrojov do prioritnej osi 3
–
Zamestnanosť
v rámci
Operačného programu Ľudské
zdroje
Termín: do 31.12.2019

Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom
riadnom zasadnutí dňa 12.09.2019 zaviazal Riadiaci
orgán pre OP EVS k využitiu zdrojov v prospech
alokácie OP EVS (nesúhlasil s realokáciou zdrojov
v prospech iných operačných programov).
V nadväznosti
na uvedené
a
komunikáciu
so zástupcami Európskej komisie, Riadiaci orgán
pre OP EVS vypracoval návrh revízie operačného
programu zohľadňujúci využitie uvedených zdrojov
v rámci OP EVS a predložil ho na schválenie
Monitorovaciemu výboru pre OP EVS, ktorý ho
na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 schválil.
Riadiaci orgán pre OP EVS predložil dňa
22.11.2019 návrh revízie operačného programu
na schválenie Európskej komisii. Európska komisia
návrh
revízie
schválila
dňa
27.02.2020
vykonávacím rozhodnutím č. C(2020) 1221.
Nakoľko Monitorovací výbor pre OP EVS
nesúhlasil s realokáciou, úloha je nevykonateľná
a MV SR navrhne úlohu zrušiť.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
220/2019
B.3. zabezpečiť presun nepridelenej
21.05.2019 časti
výkonnostnej
rezervy
z
prioritnej osi 2 Zefektívnený súdny
systém a zvýšená vymáhateľnosť
práva
Operačného
programu
Efektívna verejná správa v sume
2 490 780 eur z EÚ zdrojov
do prioritnej osi 3 – Zamestnanosť
v rámci
Operačného
programu
Ľudské zdroje
Termín: do 31.12.2019

272/2019
04.06.2019

Príčina nesplnenia úloh
Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom
riadnom zasadnutí dňa 12.09.2019 zaviazal
Riadiaci orgán pre OP EVS k využitiu zdrojov
v prospech alokácie OP EVS (nesúhlasil
s realokáciou zdrojov v prospech iných
operačných
programov).
V
nadväznosti
na uvedené a komunikáciu so zástupcami
Európskej komisie, Riadiaci orgán pre OP EVS
vypracoval návrh revízie operačného programu
zohľadňujúci využitie uvedených zdrojov
v rámci OP EVS a predložil ho na schválenie
Monitorovaciemu výboru pre OP EVS, ktorý
na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 uvedený
návrh revízie schválil. Riadiaci orgán pre OP
EVS predložil dňa 22.11.2019 návrh revízie
operačného programu na schválenie Európskej
komisii. Európska komisia návrh revízie
schválila
dňa
27.02.2020
vykonávacím
rozhodnutím č. C(2020) 1221. Nakoľko
Monitorovací výbor pre OP EVS nesúhlasil
s realokáciou, úloha je nevykonateľná a MV SR
navrhne úlohu zrušiť.
Úloha nesplnená.

B.1. odstrániť transpozičný deficit MV SR vypracovalo materiál „Zákon, ktorým sa
Slovenskej
republiky
spôsobom mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z.
uvedeným v predloženej informácii
o strelných zbraniach a strelive a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
Termín: ihneď
neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony“, ktorý predložilo
dňa 15.10.2020 do MPK s termínom ukončenia
zasielania
pripomienok
do
04.11.2020.
Po vyhodnotení pripomienok bude materiál
postúpený do ďalšieho konania.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
491/2019
B.7.
predložiť
v
spolupráci
02.10.2019 s ministrom financií na rokovanie
vlády návrhy právnych predpisov,
ktorými sa zabezpečí prebratie
smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna
2019, ktorou sa stanovujú pravidlá
uľahčovania využívania finančných
a iných informácií na predchádzanie
určitým
trestným
činom,
ich
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo
stíhanie a ktorou sa zrušuje
rozhodnutie Rady 2000/642/SVV
Termín: do 30.09.2020

595/2019
04.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
Legislatívne práce súvisiace s transpozíciou
predmetnej smernice si vyžiadali potrebu
intenzívnejšej
spolupráce
a
koordináciu
so spolupracujúcimi subjektmi najmä v súvislosti
so
zavedením
centralizovaných
automatizovaných
mechanizmov,
ktoré
umožňujú identifikáciu osôb, ktoré vlastnia alebo
kontrolujú platobné alebo bankové účty. V rámci
tejto spolupráce boli identifikované dve
alternatívy riešenia danej problematiky, ktoré je
potrebné dôsledne posúdiť z hľadiska ich
efektivity, bezpečnosti, ochrany osobných údajov
a finančnej náročnosti. Z uvedených dôvodov
MV SR listom č. KM-OPVA-2020/006030
zo dňa 23.09.2020 požiadalo predsedu vlády SR
o odklad plnenia úlohy do 31.01.2021. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MV SR doručená
nebola.
Úloha nesplnená.

B.1. odstrániť transpozičný deficit MV SR vypracovalo materiál „Zákon, ktorým sa
Slovenskej
republiky
spôsobom mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z.
uvedeným v predloženej informácii
o strelných zbraniach a strelive a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
Termín: ihneď
neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony“, ktorý predložilo
dňa 15.10.2020 do MPK s termínom ukončenia
zasielania
pripomienok
do
04.11.2020.
Po vyhodnotení pripomienok bude materiál
postúpený do ďalšieho konania.
Úloha nesplnená.

8. Ministerstvo obrany SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi obrany v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 426 úloh.
Z 89 termínovaných úloh bolo 12 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
11 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 77 úloh.
Z 337 netermínovaných úloh bolo 14 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené.

9. Ministerstvo spravodlivosti SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke spravodlivosti v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 285 úloh.
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Zo 157 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 12 úloh bolo splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 3 úlohy boli
nesplnené. V ďalšom období je splatných 138 úloh. Zo 128 netermínovaných úloh bolo
splnených 18 úloh.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
5/2016
B.3. predložiť na rokovanie vlády
13.01.2016 informáciu o plnení úloh z Akčného
plánu predchádzania všetkým formám
diskriminácie na roky 2016 – 2019
Termín: do 30.03.2020

Príčina nesplnenia úloh
Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS
SR“) v zmysle úlohy B.2. predmetného
uznesenia požiadalo všetky rezorty o predloženie
informácií o plnení úloh z Akčného plánu
v termíne do 28.02.2020. K danému termínu boli
MS SR doručené podklady od väčšiny rezortov
(iba 2 rezorty požiadali o zaslanie podkladov
s časovým oneskorením, dodatočne). Vzhľadom
na krátkosť času po predložení informácií
a pokladov, ako i prechod na nové volebné
obdobie
požiadalo
MS
SR
listom
č. 18598/2020/13 zo dňa 20.03.2020 o odklad
termínu plnenia úlohy do 31.05.2020. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MS SR doručená
nebola. Informácia o plnení úloh v zmysle úlohy
B.3. bola vypracovaná a následne bola
predmetom MPK v termíne od 04.05.2020
do 18.05.2020. Vzhľadom na neodstránené
rozpory s jedným z rezortov materiál nebol
predložený na rokovanie vlády SR.
Úloha nesplnená.

28/2017
B.1.
zabezpečiť
plnenie
úloh Dňa 29.06.2018 bol zmenený organizačný útvar
08.11.2017 uvedených v Pláne práce vlády zodpovedný za plnenie predmetnej úlohy, pričom
Slovenskej republiky na rok 2017
úloha prešla z kancelárie ministra na sekciu
legislatívy. Sekcia legislatívy MS SR iniciovala
Úloha: Protikorupčná doložka
zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude danú
Termín: do 30.09.2017
problematiku riešiť. Pracovná skupina mala
Nový termín: do 30.06.2018
zatiaľ jedno pracovné stretnutie, pričom práce
(listom predsedu vlády SR
na protikorupčnej doložke pokračujú.
č. 10157/2017/KPV
Úloha nesplnená.
zo dňa 17.10.2017)
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.3. predložiť
v
spolupráci
27.03.2019 s ministerkou vnútra na rokovanie
vlády návrhy právnych predpisov,
ktorými sa zabezpečí prebratie
smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra
2018 o boji proti praniu špinavých
peňazí prostredníctvom trestného
práva

Príčina nesplnenia úloh
Materiál, ktorým sa transponuje uvedená
smernica bol pripravený v dostatočnom časovom
predstihu,
pričom
jeho
predloženie
do legislatívneho procesu bolo obmedzené
výmenou vlády (bývalá vláda však odmietala
predkladať na sklonku svojho volebného obdobia
návrhy zákonov do Národnej rady SR), ako aj
následnou pandémiou COVID-19. Materiál bol
predložený do MPK dňa 25.06.2020.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.05.2020

10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych
záležitostí v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 419 úloh.
Zo 104 termínovaných úloh bolo 26 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
23 úloh bolo splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úlohy boli zrušené.
V ďalšom období je splatných 78 úloh. Z 315 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh
a 3 úlohy boli zrušené.
11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 299 úloh.
Zo 150 termínovaných úloh bolo 29 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 26 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 1 úloha bola nesplnená.
V ďalšom období je splatných 121 úloh. Zo 149 netermínovaných úloh bolo splnených 10
úloh.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
619/2011 C.2. písomne oznamovať Ministerstvu
28.09.2011 financií SR po uzatvorení centrálnej
licenčnej zmluvy na nákup licencií
SAP počet nakúpených a skutočne
používaných licencií a nákladov na ich
obnovu alebo iné služby súvisiace
s aktualizáciou licencií v jednotlivých
rezortoch a organizáciách

Príčina nesplnenia úloh
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
má zabezpečené licencie SAP na základe vlastnej
zmluvy uzavretej ešte pred podpísaním
centrálnej licenčnej zmluvy. Do centrálnej
licenčnej zmluvy nebolo začlenené. Z uvedeného
dôvodu vypracuje materiál, v ktorom predmetnú
úlohu navrhne zrušiť.
Úloha nesplnená.

Termín: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
po dobu trvania centrálnej licenčnej
zmluvy

12. Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi životného prostredia v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 441 úloh.
Z 200 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 10 úloh splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 4 úlohy boli nesplnené.
V ďalšom období je splatných 182 úloh. Z 241 netermínovaných úloh bolo 17 úloh
splnených.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
528/2017 B.4. v rámci prípravy programu
15.11.2017 starostlivosti
o
slovenské
komponenty lokality Staré bukové
lesy a bukové pralesy Karpát podľa
bodu B.3. tohto uznesenia pripraviť
návrh
zmeny
programov
starostlivosti o lesy podľa § 43 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov
Termín: do 31.12.2019
Nový termín: do 30.08.2020
(uznesením vlády SR č. 508/2019)

Príčina nesplnenia úloh
V januári 2020 bol podaný návrh na úpravu hraníc
predmetnej lokality UNESCO na medzinárodnej
úrovni v rámci spoločnej nominácie 10-tich
kandidátskych krajín Európy na schválenie Centru
svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou tejto
spoločnej nominácie je aj predmetný návrh
Slovenska na úpravu hraníc slovenskej časti
predmetnej
lokality.
Ukončenie
procesu
posudzovania tejto nominácie, a teda definitívneho
medzinárodného schválenia hraníc, nemá jasne
stanovený termín, no aj vzhľadom na súčasnú
situáciu sa predpokladá koniec roku 2021.
V súčasnosti štáty lokality UNESCO pripravujú
usmerňovací
dokument
k
manažmentu
komponentov
a
nárazníkových
zón
na medzinárodnej úrovni. Predmetný dokument
bude slúžiť ako základný podklad na vypracovanie
integrovaného manažmentového plánu (ďalej len
„IMP“)
na
národnej
úrovni.
Nakoľko
vypracovanie IMP a naň nadväzujúce zmeny
programov starostlivosti o lesy podľa § 43 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov pre konkrétne územie závisí
od schválenia predmetného nominačného projektu,
úlohu nebude možné splniť v stanovenom termíne.
Súčasnému stavu nepomáha ani situácia s COVID
– 19 spomaľujúca procesy, od splnenia ktorých je
realizácia tejto úlohy priamo závislá. Na základe
vyššie uvedených skutočností Ministerstvo
životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“)
listom č. 45672/2020 zo dňa 17.09.2020 požiadalo
predsedu vlády SR o odklad termínu splnenia
predmetnej úlohy do 31.12.2021. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MŽP SR doručená
nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
228/2018 B.11. pripraviť
novelu
zákona
16.05.2018 č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov v nadväznosti
na odsúhlasenú stratégiu ochrany
ovzdušia
Termín: do 31.12.2019

228/2018 B.12. zjednodušiť
proces
16.05.2018 posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov so
zreteľom
na
skrátenie
lehôt
posudzovania vplyvov na životné
prostredie
a
riešenie
oblastí
opísaných v popise záťaže
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
Návrh zákona bude predložený na rokovanie vlády
SR v súlade so schváleným Plánom legislatívnych
úloh vlády SR na mesiace september až december
2020. V novom zákone sa plánuje zjednodušiť
oznamovanie
údajov
prevádzkovateľmi
elektronicky
do
Národného
emisného
informačného systému a tiež oslobodenie
od poplatkov za emisie oxidu uhoľnatého,
v prípade, že ide o zdroje, ktoré sú zaradené
v elektronickom systéme za emisie z fosílnych
palív.
Úloha nesplnená.
MŽP SR pripravilo návrh nového zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
ktorý bol začiatkom júna 2019
predložený
na MPK.
V nadväznosti
na
rokovania
s pripomienkujúcimi subjektmi v rámci MPK
vyplynula potreba doriešiť niektoré body
navrhovanej úpravy tak, aby boli procesy
posudzovania vplyvov na životné prostredie plne
funkčné a efektívne, čo si vyžiadalo dlhší časový
rámec tak pre jednotlivé rokovania, ako aj
následnú úpravu textu. Z uvedeného dôvodu bola
legislatívna úloha prijatia nového zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
na rok 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2019 uznesením
č. 586/2019 zo dňa 04.12.2019 zrušená.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
50/2019
B.2. predložiť na rokovanie vlády
06.02.2019 návrh
legislatívnych
úprav
na odstránenie ustanovení, ktoré
neodôvodnene prekračujú rámec
práva EÚ; úloha B.2. sa nevzťahuje
na člena vlády alebo predsedu
ostatného ústredného orgánu štátnej
správy, ktorý úlohu B.1. splnil
so záverom, že v jeho gescii nie je
žiadna smernica Európskej únie
Termín: do 15.09.2019

Príčina nesplnenia úloh
MŽP SR identifikovalo ustanovenia, ktoré
neodôvodnene prekračujú rámec práva EÚ
v oblasti odpadov a v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ide o ustanovenia,
ktoré prekračujú rámec smernice Rady 96/59/ES
zo
16. septembra
1996
o
zneškodnení
polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných
terfenylov (PCB/PCT), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001
o posudzovaní
účinkov
určitých
plánov
a programov na životné prostredie a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov
na životné
prostredie).
Návrh
zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
odstraňujúci neopodstatnený goldplating bol
na MPK predložený dňa 07.06.2019. Vzhľadom
na rozsah vznesených pripomienok a dlhší časový
priestor
potrebný
na
ich
prerokovanie
s pripomienkujúcimi subjektmi bola úloha (návrh
zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie) z Plánu legislatívnych úloh vlády SR
na rok 2019 zrušená uznesením vlády SR
č. 586/2019. Návrh novely zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je zaradený do
Plánu
legislatívnych úloh vlády na mesiace september až
december
2020
s termínom
predloženia
na december 2020.
Úloha nesplnená.

13. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 438 úloh.
Zo 191 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 6
úloh bolo splnených v termíne, 12 úloh bolo splnených oneskorene a 1 úloha bola nesplnená.
V ďalšom období je splatných 172 úloh. Z 247 netermínovaných úloh bolo splnených 13 úloh
a 2 úlohy boli zrušené.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
1370/2002 B.3. zabezpečiť publikovanie
18.03.2002 kontraktov
na
internetových
stranách ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy
SR, ako aj na internetových
stranách organizácií, ak boli
zriadené a poskytnúť vedúcemu
Úradu vlády SR potrebné údaje
pre vytvorenie a publikovanie
registra kontraktov na internetovej
stránke www.government.gov.sk
Termín: do 31.01.2020

Príčina nesplnenia úloh
Kontrakty medzi Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a jeho priamo riadenými
organizáciami spracované začiatkom roku 2020
v zmysle bodu B.1. uznesenia 1370/2002 neboli
podpísané
bývalým
vedením
ministerstva
v pôvodnom termíne, preto nemohli byť zverejnené.
Nové vedenie od začiatku nástupu do funkcie čelilo
mimoriadnej situácii z dôvodu šíriaceho sa ochorenia
COVID-19, vzhľadom na čo si muselo stanoviť nové
priority pri zabezpečovaní riadneho a plynulého
chodu všetkých útvarov ministerstva, ako aj
rezortných organizácií. Pod tlakom uvedených
okolností sa ministerstvo rozhodlo úlohy stanovené
v pôvodných kontraktoch prehodnotiť a prispôsobiť
novým podmienkam, čo ovplyvňuje tiež finančné
parametre jednotlivých kontraktov. Keďže súčasnou
prioritou vynakladania finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu je realizácia opatrení súvisiacich
so šírením ochorenia COVID-19, prehodnotenie úloh
je
dôležitým
aspektom
kontraktov
medzi
ministerstvom a jeho rezortnými organizáciami.
V súčasnosti kontrakty za rok 2020 prechádzajú
vnútorným pripomienkovým konaním, po jeho
ukončení a zapracovaní pripomienok budú kontrakty
finalizované a po podpísaní ministrom zverejnené.
Úloha nesplnená.

14. Ministerstvo kultúry SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 352 úloh.
Zo 155 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 14
úloh bolo splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je
splatných 140 úloh. Zo 197 netermínovaných úloh bolo splnených 28 úloh.
15. Ministerstvo zdravotníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 425 úloh.
Zo 191 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 10 úloh splnených v termíne, 7 úloh bolo splnených oneskorene a 2 úlohy boli
nesplnené. V ďalšom období je splatných 172 úloh. Z 234 netermínovaných úloh bolo
splnených 39 úloh a 1 úloha bola zrušená.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
638/2012 B.26. v spolupráci s predsedami
21.11.2012 samosprávnych krajov a primátormi
dotknutých miest vykonať optimalizáciu
verejnej
minimálnej
siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
s
cieľom
finančnej
stabilizácie
nemocníc
Termín: do 31.12.2013
Nový termín: do 31.05.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 9806/2017/KPV dňa 12.10.2017)

Príčina nesplnenia úloh
Optimalizácia verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je
vykonávaná cez projekt stratifikácia, ktorý bol
v rokoch 2018 – 2019 verejne komunikovaný,
s cieľom získať všetky predmetné pripomienky.
Optimalizácia verejnej minimálnej siete
poskytovateľov
ústavnej
zdravotnej
starostlivosti sa dá dosiahnuť jedine ak sa
zrealizuje komplexná zmena dlhodobej
a následnej
starostlivosti. Vypracovaná
stratifikácia spolu s koncepciou zmien
potrebných zmien v následnej a sociálnej
starostlivosti bola predložená Návrhom zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony do MPK
s termínom
ukončenia
pripomienok
do 12.06.2019. Po vyhodnotení, prerokovaní
a zapracovaní pripomienok vznesených v MPK
bol predmetný návrh zákona dňa 24.06.2019
prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade
SR a dňa 09.07.2019 v Legislatívnej rade vlády
SR. Materiál bol vládou SR prerokovaný dňa
27.09.2019 a postúpený do čítania v NR SR,
avšak bol vládou SR v decembri 2019 stiahnutý
z NR SR. V súčasnosti sa spolu s vyššími
územnými celkami dolaďujú parametre
verejnej minimálnej siete pre ambulantnú sféru
a s odbornými spoločnosťami definujú
maximálne čakacie lehoty na vybrané výkony
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Po nástupe
nového vedenia Ministerstva zdravotníctva SR
prebieha opätovne analýza a prehodnocovanie
stavu úlohy.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
573/2017 B.1.
zabezpečiť
plnenie
úloh
13.12.2017 vyplývajúcich z Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky na rok
2018 podľa termínov uvedených
v materiáli
Úloha: Návrh zákona o verejnom
zdravotnom poistení a o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Termín: do 30.09.2018
Nový termín: do 31.08.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 9356/2018/KPV zo dňa 22.10.2018)

Príčina nesplnenia úloh
Návrh zákona mal ustanoviť odmenu za správu
verejných výdavkov zdravotnými poisťovňami
a určiť opatrenia na motiváciu efektívneho
a maximálneho
využívania
prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia
na poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti.
Súdny dvor EÚ rozhodol, že činnosť
zdravotných poisťovní na území SR nespadá
pod pravidlá štátnej pomoci podľa EÚ práva.
Svojím rozhodnutím tak zamietol odvolanie
zdravotnej poisťovne Dôvera proti rozhodnutiu
Európskej komisie zo dňa 15.10.2014 ohľadom
údajnej štátnej pomoci zo strany SR do VšZP.
Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie
a odvolanie Slovenskej republiky a sám
rozhodol vo veci. Účasť na systéme
zdravotného poistenia je obligatórna pre
všetkých rezidentov SR, veľkosť príspevkov je
fixovaná zákonom na základe podielu príjmu
poistených osôb a nie na základe rizika, ktoré
predstavujú z pohľadu veku alebo zdravotného
stavu a všetci poistenci majú právo na rovnakú
zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poisťovne
sú povinné poistiť každého rezidenta SR
bez ohľadu na riziko z pohľadu veku,
či zdravotného stavu poistenca a schéma
zdravotného poistenia obsahuje systém
ohodnotenia nákladov a rizika. Z tohto dôvodu
má systém zdravotného poistenia všetky znaky
solidarity. Súdny dvor EÚ ďalej rozhodol,
že prítomnosť
určitých
prvkov
súťaže
v systéme
je
sekundárne
a
použitie
a rozdeľovanie ziskov poisťovní je striktne
obmedzené legislatívnymi požiadavkami, ktoré
zabezpečujú chod a kontinuitu povinného
zdravotného poistenia. Napriek uvedenému
existujú a nie sú rozhodnuté spory
na vnútroštátnej
úrovni.
Skutočnosť,
že na oblasť fungovania zdravotného poistenia
v SR nie je možné aplikovať pravidlá trhu,
nakoľko podľa vyššie uvádzaného stanoviska
európskych autorít sa nejedná o systém
s prevažujúcimi trhovými prvkami môže
znamenať zásadný obrat v posudzovaní súdov
na uplatňovanie tohto práva.
Úloha nesplnená.
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16. Úrad vlády SR
Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 207 úloh.
Zo 60 termínovaných úloh bolo 17 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 14 úloh splnených v termíne a 3 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období
je splatných 43 úloh. Zo 147 netermínovaných úloh boli 3 úlohy splnené a 7 úloh bolo
zrušených.
17. Štatistický úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 177 úloh.
Zo 74 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 9 úloh splnených v termíne a 5 úloh bolo splnených oneskorene. V ďalšom období je
splatných 60 úloh. Zo 103 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha a 1 úloha bola zrušená.
18. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 227 úloh.
Zo 40 termínovaných úloh bolo 24 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 8
úloh bolo splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 12 úloh bolo zrušených.
V ďalšom období je splatných 16 úloh. Zo 187 netermínovaných úloh bolo 46 úloh
zrušených.
19. Protimonopolný úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 165 úloh.
Zo 72 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 54 úloh. Všetkých 93 netermínovaných úloh
zostáva v plnení.
20. Úrad jadrového dozoru SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 224 úloh.
Z 58 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 45 úloh. Zo 166 netermínovaných úloh bolo
splnených 85 úloh a 1 úloha bola zrušená.
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21. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach
prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2020 plniť celkom 172 úloh.
Z 50 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
12 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 37 úloh.
Z 222 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
228/2018 B.24. navýšiť
počet
vydaných
16.05.2018 slovenských
technických
noriem
prekladom v štátnom jazyku na úroveň
minimálne 15 % z celkového počtu
vydaných slovenských technických
noriem ročne
Termín: do 30.06.2020

Príčina nesplnenia úloh
V sledovanom období bolo do sústavy STN
prijatých a sprístupnených celkovo
1537
normalizačných
dokumentov
(slovenské
technické normy, predbežné slovenské
technické normy, technické normalizačné
informácie vrátane zmien a opráv), pričom
z tohto počtu bolo 156 normalizačných
dokumentov prijatých do sústavy STN
v štátnom jazyku, čo predstavuje 10,15 %.
Úloha nesplnená.

22. Úrad priemyselného vlastníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 174 úloh.
Zo 69 termínovaných úloh bolo 16 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 15 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 53
úloh. Zo 105 netermínovaných úloh bola 1 úloha splnená a 1 úloha bola zrušená.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
30/2018
B.1. zabezpečiť
plnenie
úloh
24.01.2018 uvedených v Pláne práce vlády
Slovenskej republiky na rok 2018 podľa
termínov uvedených v materiáli

Príčina nesplnenia úloh

Úrad priemyselného vlastníctva SR listom
č. 00890/2020/60-012 zo dňa 17.08.2020 zaslal
predsedovi vlády SR
informáciu o stave
plnenia úlohy. Predseda vlády SR listom
č. 6005/2020/KPV zo dňa 16.09.2020 navrhol
Úloha: Národná stratégia duševného úlohu zrušiť a následne zahrnúť do Plánu práce
vlastníctva
vlády SR na rok 2021.
Termín: do 31.03.2018
Úloha nesplnená.
Nový termín: do 31.08.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 5070/2020/KPV)
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23. Správa štátnych hmotných rezerv SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 161 úloh.
Z 13 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, z ktorých 1 úloha
bola splnená v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom
období je splatných 9 úloh. Zo 169 netermínovaných úloh bola zrušená 1 úloha.
24. Úrad pre verejné obstarávanie
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 160 úloh.
Z 21 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 14 úloh. Všetkých 140 netermínovaných
úloh zostáva v plnení.
25. Národný bezpečnostný úrad
Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.09.2020 plniť celkom 207 úloh.
Zo 65 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 14
bolo splnených v termíne a 4 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných
47 úloh. Zo 142 netermínovaných úloh bola 1 úloha zrušená.
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