Príloha č. 2

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR vydaných od 01.01.1995 do 31.03.2020
a splatných v 1. štvrťroku 2020 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády SR pre investície
a informatizáciu, resp. vedúcemu Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície
a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020
plniť celkom 224 úloh.
Zo 113 termínovaných úloh bolo 22 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 15 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 3 úlohy boli nesplnené
a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 91 úloh. Zo 111 netermínovaných úloh
boli splnené 3 úlohy.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
437/2016 B.4. predkladať na rokovanie vlády
28.09.2016 informáciu o plnení Národnej
koncepcie informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky
Termín: do 31.03. každoročne

Príčina nesplnenia úloh
Návrh materiálu „Informácia o plnení Národnej
koncepcie
informatizácie
verejnej
správy
Slovenskej republiky za obdobie od 1.1.2019
do 31.12.2019“ bol vypracovaný, avšak zatiaľ
nebol predložený na rokovanie vlády SR. Materiál
nebol prerokovaný v Rade vlády Slovenskej
republiky pre digitalizáciu verejnej správy
a jednotný digitálny trh (ďalej len „rada vlády“),
keďže po voľbách nastali zmeny na postoch
štátnych tajomníkov, ktorí sú členmi rady vlády.
Vymenovanie nových členov rady a následné
prerokovanie materiálu na zasadnutí rady si taktiež
vyžaduje určitý čas. Na základe uvedených
skutočností dňa 31.03.2020 podpredsedníčka
vlády SR pre investície a informatizáciu požiadala
listom č. 5977/2020/oSAEG-1 o odklad termínu
splnenia úlohy predmetnej úlohy do 30.09.2020.
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ ÚPVII
doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
314/2017 B.4.
zabezpečiť
pravidelné
28.06.2017 monitorovanie
a
hodnotenie
implementácie
Pilotnej
schémy
podpory projektov experimentálneho
vývoja a inovácií pre budovanie
rozumných miest v Slovenskej
republike a predložiť na rokovanie
vlády súhrnné informácie o plnení
vytýčených
cieľov
vo
forme
Monitorovacej správy

Príčina nesplnenia úloh
Vzhľadom na nepriaznivú súčasnú situáciu okolo
šírenia koronavírusu, ako aj na zavedené opatrenia
ÚPVII na ochranu svojich zamestnancov proti
šíreniu koronavírusu, podpredsedníčka vlády SR
pre investície a informatizáciu požiadala predsedu
vlády SR listom č. 6092/2020/OFN-1 zo dňa
01.04.2020 o predlženie termínu plnenia úlohy
do 30.05.2020. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
ÚPVII doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.03.každoročne
78/2020
B.2.
zabezpečiť
prevedenie
19.02.2020 finančných prostriedkov alokovaných
na priebežné ročné plnenie opatrenia
B z Akčného plánu digitálnej
transformácie Slovenska pre roky
2019 - 2022 určené na podporu
Digitálnej
koalície
na
účet
záujmového združenia právnických
osôb „Národná koalícia pre digitálne
zručnosti a povolania Slovenskej
republiky“

ÚPVII zaslal na Ministerstvo financií SR (ďalej
len „MF SR“) žiadosť o vykonanie rozpočtového
opatrenia č. 3927/2020/OER-10, ktorým sa majú
zabezpečiť zdroje na realizáciu Akčného plánu
digitálnej transformácie. MF SR zatiaľ rozpočtové
opatrenie neschválilo a v rozpočte ÚPVII sa voľné
disponibilné zdroje na plnenie tejto úlohy
nenachádzajú.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.03. každoročne

2. Ministerstvo hospodárstva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi hospodárstva SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 343 úloh.
Zo 119 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 13
úloh bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 104
úloh. Z 224 netermínovaných úloh bolo splnených 17 úloh a 8 úloh bolo zrušených.
3. Ministerstvo financií SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi financií SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 375 úloh.
Zo 139 termínovaných úloh bolo 37 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 35 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 1 úloha bola zrušená.
V ďalšom období je splatných 102 úloh. Z 236 netermínovaných úloh bolo splnených 31
úloh.
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4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy a výstavby SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.03.2020 plniť celkom 368 úloh.
Z 221 termínovaných úloh bolo 72 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 53 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 17 úloh bolo
nesplnených a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 149 úloh. Zo 147
netermínovaných úloh bolo splnených 125 úloh a 13 úloh bolo zrušených.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
379/2013
B.3. predložiť na rokovanie vlády
10.07.2013 správu o plnení strategických cieľov
vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cestovného ruchu do roku 2020
Termín: do 31.03.2020

Príčina nesplnenia úloh
Strategický cieľ bol definovaný ako potreba
zvyšovania konkurencieschopnosti cestovného
ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu,
so zámerom vyrovnávať regionálne disparity
a vytvárať nové pracovné príležitosti. Z hľadiska
predikcie návrhu oblastí a opatrení sa vychádzalo
z 2 časových etáp do roku 2016 a do roku 2020.
Navrhovaná stratégia vychádzala z predpokladu,
že do roku 2016 sa bude cestovný ruch podieľať
na tvorbe HDP vo výške 2,8% čo sa podarilo
prekročiť podielom 2,85%. V roku 2020 sa
predpokladalo, že podiel cestovného ruchu
na HDP dosiahne 3,2%. Vzhľadom na situáciu,
ktorá nastala príchodom 3 nových automobiliek
(Groupe PSA, KIA Motors a Jaguár Landrover),
oproti roku 2013, keď na Slovensku vyrábala len 1
automobilka - VW a aktuálnou situáciou z dôvodu
pandémie COVID19 je ťažké odhadnúť, či tento
cieľ bude splnený. Štatistické údaje za rok 2020
budú spracované a k dispozícii až koncom roku
2021 a preto nie je možné k dňu 31.03.2020
vyhodnoť plnenie tejto úlohy.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
586/2013
B.16. zabezpečiť začatie realizácie Projekt je zaradený v zásobníku národných
09.10.2013 projektu „I/64 obchvat Prievidze, 1. projektov Operačného programu Integrovaná
etapa, druhá stavba“
infraštruktúra (ďalej len „OPII“) na financovanie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Termín: do 31.12.2015
Začatie realizácie projektu „I/64 obchvat
Nový termín: do 30.06.2019
Prievidze, 1. etapa, druhá stavba“ je podmienené
(listom predsedu vlády SR
vypracovaním a odporučením z výsledkov štúdie
č. 4308/2018/KPV
realizovateľnosti „I/64 Žilina – Topoľčany“
zo dňa 13.03.2018)
v zmysle vyzvania č. OPII-2016/6.2/SSC-14-NP,
bodu 1. Úloha je priamo naviazaná na uznesenie
vlády č. 499 z roku 2014, úlohu B.7.
„Zabezpečiť prípravu a spracovanie štúdie
realizovateľnosti stavby Preložka cesty I/64
Žilina – Juh“. Verejné obstarávanie na štúdiu
realizovateľnosti „I/64 Žilina – Topoľčany“ sa
začalo v júli 2015, zmluva o dielo bola
pre komplikácie
v
procese
verejného
obstarávania podpísaná v januári 2019.
Vzhľadom na omeškanie z dôvodov na strane
spracovateľa štúdie bola štúdia dodaná
s oneskorením.
V
súčasnosti
prebieha
pripomienkovanie finálnej verzie štúdie. Ak
výsledky štúdie odporučia výstavbu obchvatu
mesta Prievidza, bude možné projekt financovať
z OPII a bude možné vyhlásiť verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti
prebieha majetkovoprávne vysporiadanie stavby,
po ktorého ukončení začne stavebné konanie
s cieľom získania stavebného povolenia.
Predpoklad začatia výstavby obchvatu je
po získaní stavebného povolenia v prvom
kvartáli roka 2021. Ministerstvo dopravy
a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) listom
č. 05786/2019/SRP/43669 zo dňa 27.05.2019
opäť požiadalo predsedu vlády SR o predĺženie
termínu splnenia úlohy do 30.11.2020. Predseda
vlády listom č. 6018/2019 zo dňa 20.08.2019
vzal na vedomie, že úloha nie je splnená.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
140/2015
B.28. zabezpečiť začatie realizácie S realizáciou pôvodne pripravovanej stavby sa
25.03.2015 križovatky ciest I/61 a II/516 v nezačalo, pretože stavebný úrad nevydal
Trenčianskej Teplej
stavebné povolenie. V rámci Slovenskej správy
ciest (ďalej len „SSC“) bol spracovaný aj
Termín: do 31.12.2016
prepočet na výhľad realizácie svetelne riadenej
križovatky, ktorý taktiež nevyhovel. Vzhľadom
ku komplikovanej dopravnej situácii, ktorá je
ovplyvnená viacerými faktormi je potrebné
vypracovať štúdiu – analýzu existujúcej
dopravenej situácie na križovatke ciest I/61II/516 v Trenčianskej Teplej vrátane variantného
návrhu riešenia dopravného problému. Z dôvodu
pomerne vysokej intenzity dopravy bude
pravdepodobne
potrebné
uvažovať
aj
s výhľadovou
možnosťou
odľahčenia
dopravného zaťaženia. SSC aktuálne zabezpečila
zhotoviteľa projektovej dokumentácie (štúdie)
„I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava
križovatky“ tak, aby bolo možné vykonať
potrebné prieskumy. Vzhľadom na zložitosť
projektu a vzhľadom na stanoviská všetkých
dotknutých účastníkov procesu prípravy sa
nenašlo riešenie, ktoré by bolo priechodné
u všetkých účastníkov konania. Problematickým
sa javí hlavne ľavé odbočenie z cesty II/516
v smere od Trenčianskych Teplíc na Trenčín,
ktorá je v správe Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
335/2015
B.4. zabezpečiť začatie realizácie
24.06.2015 projektu Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov
na cestách I. triedy - I/59 Liptovská
osada - most 052
Termín: do 31.12.2016
Nový termín: do 30.06.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 6139/2018/KPV
zo dňa 10.05.2018)

601/2015
04.11.2015

B.13. zabezpečiť začatie verejného
obstarávania na dokumentáciu pre
územné rozhodnutie a dokumentáciu
stavebného zámeru pre stavbu „I/79
Hriadky – Trebišov, preložka cesty“
podľa
výsledkov
štúdie
realizovateľnosti
Termín: do 31.12.2016

Príčina nesplnenia úloh
Z dôvodu zväčšenia rozsahu poškodenia mosta
a s tým súvisiacej potreby aktualizácie
projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) bolo
verejné obstarávanie vyhlásené až v decembri
2018. V súčasnosti je zmluva na dodanie PD
podpísaná s úspešným uchádzačom. Pôvodne
predpokladaná lehota dodania sa pre rozšírenie
nárokov na PD z dôvodu rozsahu poškodenia
mosta predĺžila zo štyroch na osem mesiacov.
Dodanie PD sa predpokladá do 31.10.2019. SSC
pripravuje súťažné podklady pre verejné
obstarávanie na výber zhotoviteľa diela, ktorého
ukončenie s následným podpisom zmluvy o dielo
a začatím prác na rekonštrukcii mosta sa
predpokladá v auguste 2020. Z uvedeného
dôvodu
MDV
SR
listom
č. 05786/2019/SRP/43821 zo dňa 27.05.2019
opäť požiadalo predsedu vlády SR o predĺženie
termínu splnenia úlohy do 31.08.2020. Predseda
vlády listom č. 6018/2019 zo dňa 20.08.2019
vzal na vedomie, že úloha nie je splnená.
Úloha nesplnená.
Z výsledkov štúdie realizovateľnosti „Cesta I/79
Vranov nad Topľou – št.hr. SR/UA”, ktorú SSC
prevzala až v októbri 2017 a ktorá posúdila
dopravnú a ekonomickú opodstatnenosť stavby,
vyplynulo odporúčanie realizovať obchvat
Trebišova a obcí Vojčice a Hriadky podľa
variantu č. 2. SSC má v investičnom pláne na rok
2019 zaradenú investičnú akciu I/79 Hriadky –
Trebišov, preložka cesty. V súčasnosti sa
pripravujú súťažné podklady na vyhlásenie
verejného
obstarávania
na
spracovateľa
dokumentácie
pre
územné
rozhodnutie
a dokumentácie stavebného zámeru pre túto
stavbu.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
601/2015
B.14. zabezpečiť dokumentáciu na
04.11.2015 stavebné povolenie a dokumentáciu
na ponuku pre stavbu „I/79 Hriadky –
Trebišov, preložka cesty“ podľa
výsledkov štúdie realizovateľnosti
Termín: do 30.06.2018

327/2017
28.06.2017

Príčina nesplnenia úloh
Z výsledkov štúdie realizovateľnosti „Cesta I/79
Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA”, ktorá bola
SSC prevzatá až v októbri 2017 a ktorá posúdila
dopravnú a ekonomickú opodstatnenosť stavby,
vyplynulo odporúčanie realizovať obchvat
Trebišova a obcí Vojčice a Hriadky podľa
variantu č. 2. SSC je dlhodobo finančne
poddimenzovaná.
Výška
prideľovaných
finančných prostriedkov v posledných rokoch
nepostačuje ani na prípravu prioritných stavieb,
resp. na riešenie havarijných úsekov ciest. Preto
nebolo možné zabezpečiť vyhlásenie verejného
obstarávania
dokumentácie
na
stavebné
povolenie a dokumentácie na ponuku pre stavbu
I/79 Hriadky – Trebišov, preložka cesty.
V súčasnosti je spracovaný a predložený Zámer
národného projektu pre viaceré projektové
dokumentácie, ktorého súčasťou je aj predmetná
projektová dokumentácia. Po jeho schválení
bude možné predpokladať spolufinancovanie
projektovej dokumentácie z OPII.
Úloha nesplnená.

B.11. znížiť administratívnu záťaž Opatrenie je zapracované v návrhu zákona
v stavebníctve a zefektívniť proces o výstavbe,
ktorý
bol
predmetom
získavania stavebného povolenia
medzirezortného pripomienkového konnia (ďalej
len „MPK“) od 16.04.2019 do 10.05.2019.
Termín: do 31.12.2019
K návrhu zákona bolo uplatnených 2736
pripomienok, z toho 1190 zásadných. Návrh
zákona predpokladá zjednodušenie procesu
povoľovania stavieb vypustením územného
konania ako aj ďalšie procesné zjednodušenia
v závislosti od podmienok územia. Návrh zákona
bol predložený dňa 06.12.2019 do podateľne
Úradu vlády SR so žiadosťou o zaradenie
na rokovanie vlády SR. Rokovanie vlády SR
vo veci návrhu zákona o výstavbe bolo dňa
15.01.2020 prerušené.
Úloha nesplnená.

7

Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
327/2017 B.12. prijať účinný systém pre
28.06.2017 stanovenie
regulačných
zásad
funkčného
využívania
a
priestorového usporiadania územia
Termín: do 31.12.2019
327/2017 B.13. zjednodušiť
procesy
28.06.2017 povoľovania
stavieb
menšieho
rozsahu s pozitívnym vplyvom na
proces
stavebného
konania
konštrukčne zložitejších stavebných
celkov
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR pripravilo sa návrh zákona o územnom
plánovaní, ktorý predložilo dňa 06.12.2019
do podateľne Úradu vlády SR. Rokovanie vlády
SR vo veci návrhu zákona bolo dňa 15.01.2020
prerušené.
Úloha nesplnená.
Opatrenie je zapracované v návrhu zákona
o výstavbe, ktorý bol predmetom MPK
od 16.04.2019 do 10.05.2019. K návrhu zákona
bolo uplatnených 2736 pripomienok, z toho 1190
zásadných.
Návrh
zákona
predpokladá
zjednodušenie procesu povoľovania stavieb
vypustením územného konania ako aj ďalšie
procesné zjednodušenia v závislosti od podmienok
územia. Ak stavebný zámer obsahuje viacero
stavieb, pre ktoré je príslušný všeobecný aj
špeciálny stavebný úrad, konanie uskutoční
a stavebný súhlas vydá ten stavebný úrad, ktorý je
príslušný na rozhodnutie o hlavnej stavbe, čím sa
výrazne
zjednoduší
proces
povoľovania
zložitejších stavebných celkov. Návrh zákona bol
predložený dňa 06.12.2019 do podateľne Úradu
vlády SR. Rokovanie vlády SR vo veci návrhu
zákona bolo dňa 15.01.2020 prerušené.
Úloha nesplnená.

327/2017 B.14. zvýšiť
profesionalizáciu Opatrenie je zapracované v návrhu zákona
28.06.2017 výkonu štátnej stavebnej správy
o výstavbe, ktorý bol predmetom MPK
od 16.04.2019 do 10.05.2019. K návrhu zákona
Termín: do 31.12.2019
bolo uplatnených 2736 pripomienok, z toho 1190
zásadných. Navrhovaný zákon sleduje sprísnenie
odbornej prípravy zamestnancov pracujúcich
v štátnej stavebnej správe. Zavádza sa systém
kontinuálneho vzdelávania a taktiež je riešené
získavanie osobitného kvalifikačného predpokladu
a jeho strata v prípade závažných pochybení
pri činnostiach vyplývajúcich zo zákona. Návrh
zákona bol predložený dňa 06.12.2019
do podateľne Úradu vlády SR. Rokovanie vlády
SR vo veci návrhu zákona bolo dňa 15.01.2020
prerušené.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
327/2017 B.15. zaviesť systém kontrol počas Opatrenie je zapracované v návrhu zákona
28.06.2017 zhotovovania stavby
o výstavbe, ktorý bol predmetom MPK
od 16.04.2019 do 10.05.2019. K návrhu zákona
Termín: do 31.12.2019
bolo uplatnených 2736 pripomienok, z toho 1190
zásadných. Návrh zákona zavádza inštitút
kontrolných prehliadok. Kontrolné prehliadky
stavby sú dôležitým nástrojom na priebežnú
kontrolu kvality výstavby a harmonogramu
výstavby. Kontrolné prehliadky stavby sú povinné
pri zhotovovaní vyhradených stavieb, pri
ostatných stavbách sa uskutočnia, ak tak určil
správny orgán. Na návrh projektanta sa môže
uskutočniť aj mimoriadna kontrolná prehliadka.
Návrh zákona bol predložený dňa 06.12.2019
do podateľne Úradu vlády SR. Rokovanie vlády
SR vo veci návrhu zákona bolo dňa 15.01.2020
prerušené.
Úloha nesplnená.
327/2017 B.16. zaviesť jednotný formulár na
28.06.2017 stavebné povolenia a kolaudačné
rozhodnutia,
ktoré
pomôžu
zefektívniť
proces
stavebného
konania poskytovaním kvalitnejších
informácií o procese výstavby
od povolenia až po kolaudáciu
stavieb
Termín: do 31.12.2019

V súčasnosti jednotný formulár neexistuje.
V zmysle ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov elektronické
formuláre pre elektronické podania a elektronické
formuláre pre elektronické úradné dokumenty, ich
náležitosti a štruktúru určuje vždy ústredný orgán
štátnej správy v danej oblasti (resp. obce v rámci
originálnej pôsobnosti), ktoré musia byť vydané
v súlade s výnosom Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy. Navrhované opatrenie úzko súvisí
s úlohou B.19. z uznesenia vlády SR č. 51/2019,
ktorá ukladá ministrovi dopravy a výstavby
„v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície
a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko
na účely zdieľania projektovej dokumentácie
k stavebnému
konaniu“
s
termínom
do 30.06.2020. Opatrenie je priamo premietnuté
do pripravovaných projektov elektronizácie
vo výstavbe [ISVS Registre Informačného
systému o výstavbe (Registre ISV) a ISVS Elektronické úložisko projektovej dokumentácie
(EÚPD)].
Úloha nesplnená.
9

Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
346/2017 B.18. v spolupráci s vedúcim Úradu
24.07.2017 vlády SR vytvoriť dátový inventár a
vytvoriť katalóg otvorených údajov
podľa metodiky
Termín: do 30.06.2018

346/2017 B.20. v spolupráci s vedúcim Úradu
24.07.2017 vlády SR vytvoriť katalóg, ktorý
bude obsahovať metadáta o všetkých
existujúcich
údajoch
inštitúcie,
vrátane
tých
ktoré
nie
sú
publikované, s výnimkou tých
údajov, ktoré sú utajené alebo inak
chránené alebo ich publikovanie
alebo sprístupnenie je obmedzené
osobitnými predpismi

Príčina nesplnenia úloh
V rámci spolupráce s Národnou agentúrou
pre sieťové a elektronické služby (ďalej len
„NASES“) bol vykonaný dátový audit ako
nevyhnutná súčasť plnenia tejto úlohy. Výsledky
auditu MDV SR boli NASES zaslané v priebehu
roka 2018. Na splnenie tejto úlohy v plnom
rozsahu nie sú momentálne vytvorené všetky
predpoklady, keďže nie je zverejnená a schválená
príslušná metodika od Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu.
Úloha nesplnená.
Na splnenie tejto úlohy v plnom rozsahu nie sú
momentálne vytvorené všetky predpoklady, keďže
nie je zverejnená a schválená príslušná metodika
od ÚPVII.
Úloha nesplnená.

Termín: do 30.06.2018
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
51/2019
B.21. predložiť na rokovanie vlády
06.02.2019 návrh
vykonávacieho
predpisu
k novému stavebnému zákonu, ktorý
stanoví
obsahové
náležitosti
projektovej dokumentácie
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR pripravilo nové návrhy právnych
predpisov na úseku územného plánovania
a výstavby. K návrhu zákona o výstavbe, ktorý bol
predmetom MPK od 16.04.2019 do 10.05.2019,
bolo uplatnených 2736 pripomienok, z toho 1190
zásadných. Návrh zákona bol, spolu s tézami
návrhu vykonávacieho predpisu
k zákonu
o výstavbe,
predložený
dňa
06.12.2019
do podateľne Úradu vlády SR. Úloha úzko súvisí
s úlohou B.19. predmetného uznesenia, ktorá
ukladá
ministrovi
dopravy
a
výstavby
„v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície
a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko
na účely zdieľania projektovej dokumentácie
k stavebnému
konaniu“
s
termínom
do 30.06.2020. Obsahové náležitosti projektovej
dokumentácie je preto nevyhnutné koordinovať
s pripravovanými
projektami
elektronizácie
vo výstavbe [ISVS Registre Informačného
systému o výstavbe (Registre ISV) a ISVS –
Elektronické úložisko projektovej dokumentácie
(EÚPD)].
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
67/2019
B.2. predložiť
v
súlade
so
20.02.2019 Zabezpečením čerpania záväzku
operačného programu Efektívna
verejná správa na úrovni prijímateľov
národných projektov v roku 2019
všetky
zrealizované
oprávnené
výdavky prijímateľa
národného
projektu v žiadostiach o platbu typu
zúčtovanie zálohovej platby alebo
refundácia riadiacemu orgánu pre
operačný program Efektívna verejná
správa v požadovanej výške v súlade
s predkladaným materiálom
Termín: do 31.10.2019

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR je prijímateľom nenávratného
finančného príspevku z Operačného programu
Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“)
pre potreby realizácie projektu „Zlepšenie
verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej
kapacity v doprave a podpora partnerstva
v zavádzaní inteligentnej mobility“ (ďalej
len „projekt“). Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. Z314011U087 bola
uzavretá dňa 08.04.2019 a účinnosť nadobudla dňa
10.04.2019. V súvislosti s realizáciou projektu
bola potrebná dodávka služieb prostredníctvom
verejného obstarávania. Podklady na vyhlásenie
verejného obstarávania, ktorého gestorom je MDV
SR, boli riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“)
podané na ex–ante kontrolu dňa 15.11.2019.
Po výzve RO, zo dňa 02.12.2019 na podanie
podnetu na kontrolu verejného obstarávania
zákazky
bola
dokumentácia
k verejnému
obstarávaniu dňa 03.12.2019 doručená na Úrad
pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). Dňa
19.12.2019 bolo MDV SR doručené rozhodnutie
ÚVO o prerušení konania s dožiadaním ďalších
informácií a dokumentov. Stanovisko MDV SR
spolu s absentujúcou dokumentáciou bolo osobne
doručená na ÚVO dňa 09.01.2020. Dňa
22.01.2020 bola doručená ďalšia výzva ÚVO
vo veci konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. Odpoveď
bola na ÚVO zaslaná dňa 24.01.2020. V závislosti
od ukončenia procesných úkonov zo strany
kontrolných orgánov dôjde následne k podpisu
Zmluvy s víťazným uchádzačom, samotnej
realizácii prác a naplneniu plánu čerpania.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
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
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 31.03.2020
splnená.
Úloha nesplnená.

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 447 úloh.
Z 67 termínovaných úloh bolo 8 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
6 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných
59 úloh. Z 380 netermínovaných úloh bolo splnených 10 úloh a 3 úlohy boli zrušené.
6. Ministerstvo vnútra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi vnútra SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 1230 úloh.
Zo 166 termínovaných úloh bolo 94 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 73 úloh splnených v termíne, 5 úloh bolo splnených oneskorene, 11 úloh bolo
nesplnených a 5 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 72 úloh. Z 1064
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 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.
Odbor verejného obstarávania MV SR (ďalej len
„MV SR“) pripravil informáciu o praktickom
overovaní postupov verejného obstarávania
a predložil ju na schválenie ministrovi vnútra SR,
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
Transpozícia sa týka 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
do právneho systému Slovenskej republiky (ďalej
len „smernica“). Gestorom smernice v rámci MV
SR je Prezídium PZ. Prezídium PZ predložilo návrh
listu ministerky vnútra SR predsedovi vlády SR,
ktorého obsahom bola žiadosť o predĺženie termínu
úlohy súvisiacej so zabezpečením náležitej
transpozície smernice. Smernica ustanovuje delenú
transpozičnú lehotu. Termín notifikácie smernice
bol do 14. septembra 2018 (okrem článku 4 ods. 3
a 4 smernice 91/477/EHS v platnom znení)
a do 28. februára 2019 (týka sa článku 4 ods. 3 a 4
smernice 91/477/EHS v platnom znení). Predložený
návrh na odklad termínu splnenia úlohy smeroval
k zlúčeniu oboch lehôt do jednej, teda
do 28.02.2019. Návrh na odklad plnenia úlohy bol
odôvodnený viacerými okolnosťami, najmä
povinnosťou spolupráce s ostatnými rezortmi
podieľajúcimi sa na príprave transpozičného
opatrenia a vytvorenie elektronického systému
zbraní, streliva a strelníc. Predseda vlády SR vzal
na vedomie meškanie s transpozíciou smernice
spôsobené okolnosťami, ktoré boli v žiadosti
uvedené. Zároveň však pripomenul, že transpozičná
lehota je pre členské štáty záväzná a jej meškanie
nemôže konvalidovať ani vláda SR.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
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

220/2019
21.05.2019

B.3. zabezpečiť presun nepridelenej
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

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 ho
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. V súčasnosti sa čaká na oficiálne
schválenie návrhu revízie zo strany Európskej
komisie.
Úloha nesplnená.
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 uvedený
návrh revízie schválil. Riadiaci orgán pre OP
EVS predložil dňa 22.11.2019 návrh revízie
operačného programu na schválenie Európskej
komisii. V súčasnosti sa čaká na oficiálne
schválenie návrhu revízie zo strany Európskej
komisie.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
272/2019
B.1. odstrániť transpozičný deficit Vzhľadom na značný rozsah vecných zmien,
04.06.2019 Slovenskej
republiky
spôsobom ktoré daná smernica prináša, bolo potrebné aj
uvedeným v predloženej informácii
opakovane zorganizovať stretnutia so zástupcami
širokej verejnosti. Vzhľadom na to, že uvedená
Termín: ihneď
problematika spadá aj do pôsobnosti Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ďalej len „ÚNMS SR“). ÚNMS SR v priebehu
legislatívnych
prác
pripravoval
zákon
o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva
na civilné použitie na trhu a vyhlášku
o základných
požiadavkách,
postupoch
posudzovania zhody a spôsobe označovania
strelnej zbrane a streliva), bolo potrebné pri
príprave novely zákona o zbraniach uskutočniť
tiež stretnutie s úradom a reagovať
na navrhované znenie zákona a vyhlášky úradu.
Okrem vyššie uvedených rokovaní a vzájomne
súvisiacich legislatívnych procesov bolo pred
posunutím materiálu do ďalšieho legislatívneho
štádia potrebné zohľadniť aj prípravu
informačného systému zbraní a streliva, ktorého
zriadenie a činnosť je jedna z najdôležitejších
požiadaviek novelizovanej smernice, taktiež aj
delegované akty, ktoré Európska komisia prijala
oneskorene až v roku 2019 a ktorých prijatie
malo vplyv na znenie návrhu zákona.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
595/2019
B.1. odstrániť transpozičný deficit Pripravený návrh novely zákona o zbraniach
04.12.2019 Slovenskej
republiky
spôsobom a strelive sa svojím obsahom dotýka vzájomne
uvedeným v predloženej informácii
prepojených oblastí spadajúcich do vecnej
pôsobnosti viacerých rezortov a príprava
Termín: ihneď
legislatívneho materiálu si vyžiadala hlbšiu
spoluprácu za účelom dosiahnutia riadnej
a úplnej transpozície. Po skončení MPK dňa
19.12.2018 sa vyhodnotili pripomienky, prebehli
rozporové konania a upravoval sa materiál podľa
akceptovaných
pripomienok.
Vzhľadom
na značný rozsah vecných zmien, ktoré daná
smernica prináša, bolo potrebné aj opakovane
zorganizovať stretnutia so zástupcami širokej
verejnosti. Vzhľadom na to, že uvedená
problematika spadá aj do pôsobnosti ÚNMS SR
(ÚNMS SR v priebehu legislatívnych prác
pripravoval zákon o sprístupňovaní strelných
zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
a vyhlášku
o
základných
požiadavkách,
postupoch posudzovania zhody a spôsobe
označovania strelnej zbrane a streliva), bolo
potrebné pri príprave novely zákona o zbraniach
uskutočniť tiež stretnutie s úradom a reagovať
na navrhované znenie zákona a vyhlášky úradu.
Okrem vyššie uvedených rokovaní a vzájomne
súvisiacich legislatívnych procesov bolo pred
posunutím materiálu do ďalšieho legislatívneho
štádia potrebné zohľadniť aj prípravu
informačného systému zbraní a streliva, ktorého
zriadenie a činnosť je jedna z najdôležitejších
požiadaviek novelizovanej smernice, taktiež aj
delegované akty, ktoré Európska komisia prijala
oneskorene až v roku 2019 a ktorých prijatie
malo vplyv na znenie návrhu zákona.
Úloha nesplnená.

7. Ministerstvo obrany SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi obrany SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 401 úloh.
Zo 73 termínovaných úloh bolo 10 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 63 úloh. Z 328 netermínovaných úloh bolo
5 úloh splnených v termíne a 10 úloh bolo zrušených.
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8. Ministerstvo spravodlivosti SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke spravodlivosti SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 294 úloh.
Zo 151 termínovaných úloh bolo 37 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 25 úloh bolo splnených v termíne, 8 úloh bolo splnených oneskorene, 3 úlohy boli
nesplnené a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 114 úloh. Zo 143
netermínovaných úloh bolo splnených 30 úloh.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
392/2013 B.1. predložiť na rokovanie vlády
10.07.2013 Správu o plnení úloh vyplývajúcich z
aktualizovanej Koncepcie väzenstva
Slovenskej republiky na roky 2011 až
2020
Termín: každoročne do 31. marca

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
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú
vládou SR v súvislosti s ohrozením verejného
zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
na území Slovenskej republiky dňom 11.03.2020
a núdzový stav vyhlásený dňom 16.03.2020 Zbor
väzenskej a justičnej stráže predložil ministerke
Správu
o
plnení
úloh
vyplývajúcich
z aktualizovanej
Koncepcie
väzenstva
Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
za rok 2019 až dňa 30.03.2020. Po schválení
bude materiál predložený na rokovanie vlády SR.
Úloha nesplnená.
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.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
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)

9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 385 úloh.
Zo 89 termínovaných úloh bolo 16 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 73 úloh. Z 296 netermínovaných úloh bolo
splnených 9 úloh.
10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2019 plniť celkom 175 úloh.
Zo 43 termínovaných úloh bolo 12 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 11 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je
splatných 31 úloh. Zo 132 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh.
11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 429 úloh.
Zo 190 termínovaných úloh bolo 42 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 35
úloh bolo splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 4 úlohy boli nesplnené a 1
úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 148 úloh. Z 239 netermínovaných úloh
bolo splnených 10 úloh a 1 úloha bola zrušená.
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Nesplnené úlohy:
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

Príčina nesplnenia úloh
Kontrakty medzi Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“)
a priamo riadenými organizáciami sú spracovávané
v zmysle platnej smernice č. 54/2019 o postupe pri
príprave kontraktov a plánov hlavných úloh
rozpočtových
a príspevkových
organizácií.
Publikované k 30.01.2020 neboli.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.01.2020
368/2015 B.5. predložiť na rokovanie vlády Materiál „Záverečná správa o implementácii
08.07.2015 informáciu
o
implementácii Podpornej
schémy
na
návrat
odborníkov
schémy
zo zahraničia v rokoch 2015 – 2018, s dobehom
do roku 2020“ nebol postúpený na rokovanie vlády
Termín: každoročne do 31.01
SR z dôvodu identifikovania otázok vo vzťahu
k novému
pokračovaniu
„Podpornej
schémy
na návrat odborníkov zo zahraničia na obdobie rokov
2020 – 2023, s výhľadom do roku 2026“.
Úloha nesplnená.
247/2017 C.2. predložiť na rokovanie MŠVVŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR dňa
24.05.2017 vlády návrh nového zákona o 12.12.2018 „Vecný zámer zákona o Slovenskej
Slovenskej akadémii vied
akadémii vied“, ktorý však na rokovanie vlády SR
nebol zaradený. Predložením vecného zámeru bola
Termín: v roku 2018
úloha C.1. z uznesenia vlády SR č. 247/2017 splnená.
Nový termín: do 30.06.2019
Na zabezpečenie súladu návrhu zákona s vecným
(predseda vlády listom
zámerom možno v tomto prípade návrh zákona
č. 4364/2018/KPV
vypracovať až po schválení vecného zámeru.
zo dňa 26.01.2018)
V nadväznosti na skutočnosť, že vláda SR schválila
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
na obdobie rokov 2020-2024 (ďalej len „PVV“), je
potrebné prehodnotiť vecný zámer vo vzťahu
k príslušnej časti PVV a pri príprave návrhu zákona
je potrebné zabezpečiť súlad s obsahom PVV, čo si
vyžiada diskusiu so zainteresovanými subjektmi.
Z uvedeného
dôvodu
MŠVVŠ
SR
listom
č. 2020/11178:1-A1810 zo dňa 23.04.2020 požiadalo
predsedu vlády SR o odklad termínu plnenia úlohy
do 30.06.2021. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
625/2019 B.2. poskytnúť Fondu na podporu
18.12.2019 športu finančné prostriedky v sume
60 mil. eur na realizáciu bodu A.1.
tohto uznesenia nasledovne:

Príčina nesplnenia úloh

Vzhľadom na obdobie pandémie ochorenia
COVID-19 je potrebné komplexne prehodnotiť
priority vynakladania finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu tak, aby boli vynakladané
na účely,
ktoré
súvisia
s
opatreniami
a) v sume 2 mil. eur do 31. januára na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, resp.
2020
s opatreniami na zmierňovanie následkov pandémie.
Keďže finančné prostriedky majú byť poskytnuté
„na realizáciu projektu modernizácie, rekonštrukcie
a budovania športovej infraštruktúry národného
významu“, je potrebné v nadväznosti na uvedené
prehodnotiť, či je v súčasnej krízovej situácii tento
účel relevantný.
Úloha nesplnená.

12. Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi životného prostredia SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 412 úloh.
Zo 147 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 8 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 5 úloh bolo nesplnených.
V ďalšom období je splatných 132 úloh. Z 265 netermínovaných úloh bolo 16 úloh splnených
a 4 úlohy boli zrušené.
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Nesplnené úlohy:
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

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

Vzhľadom na potrebu vykonania rozsiahlejších
zmien, Ministerstvo životného prostredia SR
(ďalej len „MŽP SR“) v súčasnosti pripravuje
celkom nový zákon o poplatkoch (nie novelu),
ku ktorému sa očakáva široká diskusia. Budú
v ňom navrhnuté aj základné zásady pre
spoplatňovanie znečisťovania ovzdušia. Nový
zákon o poplatkoch by mal byť prijatý do konca
r. 2020.
Úloha nesplnená.

Predmetný materiál prešiel v priebehu roka 2019
procesom posúdenia vplyvu strategického
dokumentu na životné prostredie Vzhľadom
k pripomienkam uplatneným v rámci procesu
posudzovania bolo nevyhnutné materiál upraviť
a zosúladiť
s
prierezovým
strategickým
Úloha: Koncepcia ochrany prírody materiálom rezortu životného prostredia „Stratégia
a krajiny
environmentálnej politiky Slovenskej republiky
Termín: do 31.08.2018
do roku 2030“. Z týchto dôvodov bol predmetný
Nový termín: 31.01.2020
materiál predložený do MPK až dňa 09.12.2019.
(listom predsedu vlády SR
V rámci MPK bolo uplatnených množstvo
č. 8847/2019/KPV
pripomienok, z ktorých väčšina bola zásadného
zo dňa 20.01.2020)
charakteru. Väčšinu pripomienok sa podarilo
vyriešiť. Ostávajúce rozpory predovšetkým
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR si vyžadujú politické rozhodnutia,
a preto je potrebné tieto rozpory prehodnotiť,
prípadne prerokovať v nadväznosti na priority
novej vlády. Materiál s takýmito rozpormi nebolo
možné v stanovenom termíne predložiť
na rokovanie vlády SR.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.12.2019
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
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

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 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. Upravený návrh zákona
by mal byť predložený na rokovanie vlády SR
v polovici roku 2020.
Úloha nesplnená.
MŽP SR identifikovalo ustanovenia, ktoré
neodôvodnene prekračujú rámec práva EÚ v oblasti
odpadov a v oblasti posudzovania vplyvov
na životné prostredie. Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony odstraňujúci neopodstatnený
goldplating bol predložený na rokovanie vlády SR
v auguste 2019, v NR SR bol schválený dňa
27.11.2019 a v Zbierke zákonov SR bol vyhlásený
27.12.2019 pod číslom 460/2019 Z. z.. 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. Opätovné zaradenie návrhu zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by
malo byť zaradené do Plánu legislatívnych úloh
vlády SR na rok 2020.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
508/2019 B.1. predložiť vláde SR projekty
14.10.2019 ochrany pre jednotlivé komponenty
lokality Staré bukové lesy a bukové
pralesy Karpát a iných regiónov
Európy vrátane ich nárazníkových
zón s cieľom zabezpečiť ich
dostatočnú právnu ochranu
Termín: do 31.12.2019
Nový termín: do 29.02.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 296/2020/KPV
zo dňa 22.01.2020)

Príčina nesplnenia úloh
Proces vyhlasovania chránených území bol
administratívne a časovo náročný. MŽP SR
pripravilo návrhy nariadení vlády SR, ktorými sa
vyhlasujú
prírodné
rezervácie
Rydošová
a Vihorlatský prales, ktoré listami č. 4999/2020 -6.1
a 5115/2020-6.1
predložilo
na
interné
pripomienkové konania. Po ich ukončení
a zapracovaní pripomienok MŽP SR dňa
07.02.2020
listami
číslo
5546/2020-9.1
a 5547/2020-9.1 predložilo predmetné nariadenia
vlády SR na MPK, ktoré boli ukončené 17.02.2020.
Momentálne
prebiehajú
rozporové
konania
k predmetným návrhom nariadení vlády SR, ktoré
vzhľadom na komplexnosť pripomienok neboli
ukončené v požadovanom termíne.
Úloha nesplnená.

13. Ministerstvo kultúry SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 341 úloh.
Zo 152 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 9
úloh bolo splnených v termíne, 2 úlohy boli nesplnené a 4 úlohy boli zrušené. V ďalšom
období je splatných 137 úloh. Zo 189 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh a 9 úloh
bolo zrušených.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
474/2018 B.2. vypracovať
a
zverejniť Vzhľadom na potrebu ďalších časových kapacít
10.10.2018 záverečnú správu revízie výdavkov na dopracovanie niektorých analýz a intenzívne
na kultúru
pripomienkovanie formulovaných opatrení, na
základe spoločnej dohody MF SR a Ministerstva
Termín: do 31.03.2020
kultúry SR (ďalej len „MK SR“) požiadalo MF SR
listom č. MF/007558/2020-2979 (doručeného
do podateľne Úradu vlády SR dňa 11.03.2020)
predsedu vlády SR o odklad plnenia predmetnej
úlohy do 31.05.2020. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MK SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.9. zabezpečiť prebratie smernice
27.03.2019 Komisie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)
2018/1808
zo
14. novembra 2018, ktorou sa mení
smernica 2010/13/EÚ o koordinácii
niektorých ustanovení upravených
zákonom, iným právnym predpisom
alebo
správnym
opatrením
v členských štátoch týkajúcich sa
poskytovania
audiovizuálnych
mediálnych
služieb
(smernica
o audiovizuálnych
mediálnych
službách) s ohľadom na meniace sa
podmienky na trhu a vykonať
notifikáciu

Príčina nesplnenia úloh
Smernica Komisie Európskeho parlamentu a Rady
EÚ 2018/1808 zo 14. novembra 2018 sa premietne
do nového zákona, ktorý by mal byť predložený
do legislatívneho procesu v 1. polovici roka 2020,
ktorého príprava v súčasnosti prebieha, tak aby bola
dodržaná transpozičná lehota (september 2020).
Posun v prácach na novom zákone oproti
pôvodnému časovému harmonogramu nastal
predovšetkým z dôvodu omeškania EK pri
schválení a vydaní usmernení nevyhnutných
na transpozíciu smernice, ktoré do dnešného dňa nie
sú vydané.
Úloha nesplnená.

Termín: do 28.02.2020

14. Ministerstvo zdravotníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 411 úloh.
Zo 196 termínovaných úloh bolo 42 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 31 úloh splnených v termíne, 6 úloh bolo splnených oneskorene, 2 úlohy boli nesplnené
a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 154 úloh. Z 215 netermínovaných úloh
bolo splnených 9 úloh a 4 úlohy boli zrušené.
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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.
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
Tento 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.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy
Slovenská republika stále nevie po rozhodnutí
Všeobecného súdu Európskej únie zo dňa
05.02.2018 predpokladať ako bude postupovať
Európska komisia a ktoré opatrenia vyhlási
za nesúladné s pravidlami štátnej pomoci
a vzhľadom na to, že Európsky súdny dvor ešte
nerozhodol o odvolaní Slovenskej republiky
proti rozhodnutiu všeobecného súdu Európskej
únie
je
naďalej
úloha
nesplnená.
V prebiehajúcich súdnych sporoch v tejto
oblasti (aj na úrovni Európskeho súdneho
dvora, kde momentálne prebieha konanie
Európska komisia a Slovenská republika vs.
Dôvera zdravotná poisťovňa,
je jednou
zo zásadných otázok v spore práve možnosť
vlastnenia odvodov poisťovňou.
Úloha nesplnená.

15. Úrad vlády SR
Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 186 úloh.
Zo 45 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 41 úloh. Zo 141 netermínovaných úloh boli
splnené 3 úlohy.
16. Štatistický úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 136 úloh.
Zo 69 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 51 úloh. Zo 67 netermínovaných úloh bola
zrušená 1 úloha.
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17. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 176 úloh.
Z 39 termínovaných úloh bolo 22 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 4
úlohy boli splnené v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 17 úloh bolo zrušených.
V ďalšom období je splatných 17 úloh. Zo 137 netermínovaných úloh boli 2 úlohy splnené
a 46 úloh bolo zrušených.
18. Protimonopolný úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 151 úloh.
Zo 63 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 45 úloh. Všetkých 88 netermínovaných úloh
zostáva v plnení.
19. Úrad jadrového dozoru SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 31.03.2020 plniť celkom 187 úloh.
Zo 44 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 40 úloh. Zo 143 netermínovaných úloh bolo
splnených 69 úloh.
20. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 149 úloh.
Z 25 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 7 úloh. Zo 124 netermínovaných úloh bolo
splnených 10 úloh.
21. Úrad priemyselného vlastníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 160 úloh.
Zo 64 termínovaných úloh bolo 21 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 20 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 43
úloh. Všetkých 96 netermínovaných úloh zostáva v plnení.
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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

Plnenie úlohy malo byť financované
zo štrukturálnych fondov EÚ (nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu
"Výskum a inovácie"). Vzhľadom na to, že MH
SR ako sprostredkovateľský orgán pozastavil
Úloha: Národná stratégia duševného výzvy na národné projekty, na uvedený projekt
vlastníctva
nebolo
možné
spoľahlivo
zabezpečiť
Termín: do 31.03.2018
financovanie.
Nový termín: do 31.03.2019
Úloha nesplnená.
(listom predsedu vlády SR
č. 42/2019/KPV zo dňa 31.01.2019)

22. Správa štátnych hmotných rezerv SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 179 úloh.
Všetkých 11 termínovaných úloh je splatných v ďalšom období. Zo 168 netermínovaných
úloh bolo 11 úloh splnených.
23. Úrad pre verejné obstarávanie
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 150 úloh.
Zo 65 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 17
úloh bolo splnených v termíne a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 47 úloh.
Z 85 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh 2 úlohy boli zrušené.
24. Národný bezpečnostný úrad
Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 31.03.2020 plniť celkom 188 úloh.
Z 57 termínovaných úloh bolo 21 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 19
bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli splnené oneskorene. V ďalšom období je splatných
36 úloh. Zo 131 netermínovaných úloh bola 1 úloha zrušená.
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