VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh na zrušenie a posun termínu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR

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

52 /1
52

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

48 /1
0 /0
4 /0

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č.

Subjekt

1. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali
1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

12 (12o,0z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

8 (8o,0z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

6. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

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

10 (10o,0z)

0 (0o,0z)

8. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16 (16o,0z)

0 (0o,0z)

9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

10. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

11. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

12. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

13. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

14. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

15. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

16. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

17. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

18. Národný bezpečnostný úrad

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

19. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

20. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

republiky
22. Národná banka Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Úrad vlády Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

informatizáciu
38. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Asociácia priemyselných zväzov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

52 (51o,1z)

0 (0o,0z)

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

Subjekt
AZZZ SR

MFSR

MFSR

MFSR

MFSR

Pripomienka
bez pripomienok
K materiálu: V úlohe B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 189 zo 16.
marca 2011 žiadam upraviť gestora úlohy z: „minister dopravy a
výstavby“ na. „1. podpredseda vlády a minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja“.
K materiálu: V úlohe B.2 uznesenia vlády SR č. 251 z 23. júna
2016 žiadam upraviť gestora úlohy z : „minister dopravy a
výstavby“ na: „príslušným ministrom“. Termín úlohy nie je
určený, preto žiadam vypustiť slovné označenie: „priebežne“.
K materiálu: V úlohe B.4 uznesenia vlády SR č. 45 z 10. februára
2016 žiadam upraviť termín úlohy podľa pôvodného znenia
uznesenia vlády SR na: „do 30. júna 2017“.
K materiálu: V úlohe B.5 uznesenia vlády SR č. 510 zo 4. augusta
1998 žiadam upraviť predkladateľa z : „minister dopravy, pôšt a
telekomunikácií“ na: „minister financií – predseda Rady vlády SR
pre spoluprácu s OECD“.

Typ Vyh.
O

Spôsob vyhodnotenia

A

A

A

Vo vlastnom materiáli bol upravený
gestor úlohy z "ministra dopravy a
výstavby" na "1. podpredseda vlády a
minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja".

O

N

Pripomienka nebola do materiálu
zapracovaná, z dôvodu akceptovania
pripomienky MŠVVaŠSR. Úloha
zostáva naďalej v sledovaní.

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

MFSR

MFSR

MFSR

MFSR

K materiálu: V úlohe C.6 uznesenia vlády SR č. 119 z 9. februára
2005 žiadam upraviť predkladateľa z: „predseda vlády a minister
hospodárstva“ na: „podpredseda vlády a minister hospodárstva“.
K návrhu uznesenia vlády SR : K bodom B.1. až B.6. návrhu
uznesenia vlády SR – Ministerstvo financií SR odporúča vypustiť
duplicitné určenie nového termínu, ktorý už je formulovaný v
meniacej časti textu. Zároveň dáva na zváženie uviesť pôvodný
termín a to napríklad nasledovnou formuláciou : „B.1. termín
úlohy B.13 uznesenia vlády SR č. 601 zo 4. novembra 2015 –
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 z: „31. decembra 2016“ na:
„31. decembra 2019“. “.
K návrhu uznesenia vlády SR : K bodu A.10. návrhu uznesenia
vlády SR – Ministerstvo financií SR žiada úlohu B.119 uznesenia
vlády SR č. 227 z 15. mája 2013 zrušiť aj pre ministra financií,
nakoľko MF SR má v súčasnosti v tomto uznesení aktívnu úlohu
B.35 a text plnenia úlohy B.119 predstavuje iba súhrn hlásenia o
plnení úlohy B.35.
K návrhu uznesenia vlády SR : K bodu A.12. návrhu uznesenia
vlády SR – žiadam úlohu B.2 uznesenia vlády SR č. 149 z 3.

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

A

Pripomienka bola do materiálu
zapracovaná.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Materiál aj návrh uznesenia boli
upravené v zmysle pripomienky.

apríla 2013 vypustiť z návrhu uznesenia vlády SR a rovnako aj z
materiálu vzhľadom na to, že predmetná úloha bola zrušená pre
všetky zodpovedné osoby na základe uznesenia vlády SR č. 168
zo dňa 8.4.2015 bod D.1.

MFSR

MFSR

MFSR

K návrhu uznesenia vlády SR : K bodu A.13 návrhu uznesenia
vlády SR – žiadam úlohu B.5 uznesenia vlády SR č. 99 z 5. marca
2014 vypustiť z návrhu uznesenia vlády SR a rovnako aj z
materiálu. V odôvodnení zrušenia predmetnej úlohy sa uvádza, že
plnenie danej úlohy je zabezpečené v zmysle vyššie uvedených
skutočností a od roku 2017 sa vykazuje ako splnená. Splnenie
danej úlohy nie je dôvodom na jej zrušenie, úlohy sa rušia v
prípade ak ich nie je možné z objektívnych dôvodov splniť.
K návrhu uznesenia vlády SR : K bodu A.17 návrhu uznesenia
vlády SR – žiadam úlohu B.3 uznesenia vlády SR č. 357 z 24.
augusta 2016 vypustiť z návrhu uznesenia vlády SR a rovnako aj
z materiálu. V odôvodnení zrušenia predmetnej úlohy sa uvádza,
že plnenie danej úlohy je zabezpečené v zmysle vyššie uvedených
skutočností a vykazuje sa ako splnená. Splnenie danej úlohy nie
je dôvodom na jej zrušenie, úlohy sa rušia v prípade ak ich nie je
možné z objektívnych dôvodov splniť.
K návrhu uznesenia vlády SR : K bodu A.2. návrhu uznesenia
vlády SR – Ministerstvo financií SR žiada z rovnakého dôvodu
ako uvádza Ministerstvo dopravy a výstavby SR zrušiť úlohu B.1

O

A

Berieme na vedomie.

O

A

Berieme na vedomie.

A

V bode A.2. návrhu uznesenia vlády
SR bola navrhnutá úloha B.1. na
zrušenie aj pre ministra financií SR.

O

uznesenia vlády SR č. 348 zo 6. mája 1999 aj pre ministra
financií.

MFSR

MHSR

MHSR

MHSR

K návrhu uznesenia vlády SR : V bode B.5 návrhu uznesenia
vlády SR je chybne označená úloha B.3 uznesenia vlády SR č.
254 z 24. júna 2016. Žiadam upraviť na úlohu: „B.4“.
K bodu A.1 návrhu uznesenia vlády SR. Bod B.5 uznesenia vlády
SR č. 510 zo 4. augusta 1998 navrhujeme zrušiť aj pre ministra
hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s
odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra dopravy a výstavby a
navrhuje zrušiť úlohu aj pre ministra hospodárstva.
K bodu A.12 návrhu uznesenia vlády SR aj k vlastnému
materiálu. Bod A.12 odporúčame z návrhu uznesenia vlády SR
úplne vypustiť, rovnako odporúčame uvedenú úlohu vypustiť aj z
vlastného materiálu. Odôvodnenie: Úloha B.2 uznesenia vlády SR
č. 149 z 3. apríla 2013 už bola zrušená bodom D.1 uznesenia
vlády SR č. 168 z 8. apríla 2015.
K bodu A.14 návrhu uznesenia vlády SR. Bod C.1 uznesenia
vlády SR č. 398 z 20. augusta 2014 navrhujeme zrušiť aj pre
ministra hospodárstva. Odôvodnenie: Dôvodom na zrušenie úlohy
pre ministra hospodárstva je skutočnosť, že povinnosť
každoročne vypracovať Plán obnovy relevantných budov vyplýva

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

Ministerstvu dopravy a výstavby SR z § 10 odsek 1 zákona č.
321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

MHSR

MHSR

MHSR

K bodu A.15 návrhu uznesenia vlády SR. Bod C.2 uznesenia
vlády SR č. 398 z 20. augusta 2014 navrhujeme zrušiť aj pre
ministra hospodárstva. Odôvodnenie: Dôvodom na zrušenie úlohy
aj pre ministra hospodárstva je skutočnosť, že povinnosť
vypracovať dlhodobú stratégiu aktivizácie investícií do obnovy
budov vyplýva Ministerstvu dopravy a výstavby SR v spolupráci
s Ministerstvom hospodárstva SR z § 9 odsek 1 zákona č.
321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.
K bodu A.2 návrhu uznesenia vlády SR. Bod B.1 uznesenia vlády
SR č. 348 zo 6. mája 1999 navrhujeme zrušiť aj pre ministra
hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s
odôvodnením zrušenia úlohy MDV SR a navrhuje úlohu zrušiť aj
pre ministra hospodárstva. Uznesenie vlády SR č. 518 z 20.
novembra 2018 k návrhu Zásad postupu pri uskutočňovaní
zahraničných stykov členom vlády v bode B.1 ukladá trvale
postupovať pri uskutočňovaní zahraničných stykov v súlade so
schválenými zásadami, čím pri nezrušení uznesenia vlády SR č.
348 z 6. mája 1999 vzniká duplicitná povinnosť.
K bodu A.3 návrhu uznesenia vlády SR. Bod C.1 uznesenia vlády
SR č. 333 z 3. apríla 2002 navrhujeme zrušiť aj pre ministra
hospodárstva. Odôvodnenie: Dôvodom na zrušenie úlohy aj pre

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

ministra hospodárstva je skutočnosť, že Európska charta pre malé
podniky a uznesenia vlády SR s ňou súvisiace, tak ako uvádza aj
MDV SR, sú neaktuálne. Európska charta pre malé podniky bola
nahradená dokumentom Small Business Act.

MHSR

MHSR

K bodu A.4 návrhu uznesenia vlády SR. Bod C.1 uznesenia vlády
SR č. 836 zo 7. augusta 2002 navrhujeme zrušiť aj pre ministra
hospodárstva. Odôvodnenie: Úloha bola za MH SR v danom
termíne splnená. MH SR sa stotožňuje s odôvodnením MDV SR
pre zrušenie úlohy a navrhuje ju zrušiť aj pre ministra
hospodárstva SR.
K bodu B.5 návrhu uznesenia vlády SR. V bode B. 5 návrhu
uznesenia vlády SR navrhujeme opraviť znenie textu z: „termín
úlohy B.3 ....“ na: „termín úlohy B.4....“. Odôvodnenie: Znenie
úlohy v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 254 z 24. júna 2016
nezodpovedá textu uvedenému v návrhu uznesenia vlády v bode
B.5.

K bodu A.3 návrhu uznesenia vlády SR. Bod C.1 uznesenia vlády
MPRVSR SR č. 333 z 3. apríla 2002 žiadame zrušiť aj pre podpredsedníčku
vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho
istého dôvodu ako pre ministra dopravy a výstavby SR .
MPSVRSR návrhu uznesenia
bod A.1. – úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 510 zo 4. augusta

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

Z

A

Pripomienka bola zapracovaná do
materiálu.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

1998; bod A.2. – úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 348 zo 6. mája
1999; bod A.4. – úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 836 zo 7.
augusta 2002; bod A.5. – úlohu C.6. uznesenia vlády SR č. 119 z
9. februára 2005 odporúčame zrušiť pre všetkých gestorov.
vlastnému materiálu
úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 510 zo 4. augusta 1998, B.1.
uznesenia vlády SR č. 348 zo 6. mája 1999, C.1. uznesenia vlády
SR č. 836 zo 7. augusta 2002, C.6. uznesenia vlády SR č. 119 z 9.
MPSVRSR februára 2005, B.119. uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013
boli uložené viacerým gestorom. V nadväznosti na dôvody, ktoré
predkladateľ uvádza v odôvodnení na zrušenie úlohy,
odporúčame úlohy zrušiť pre všetkých gestorov, ktorým je
adresovaná.

MSSR

MŠVVaŠSR

K návrhu uznesenia vlády SR V časti B.5 návrhu uznesenia vlády
SR odporúčame označenie úlohy, ktorej termín sa mení, zosúladiť
s vlastným materiálom, v ktorom je predmetná úloha označená
ako B.4 a nie ako B.3.
k návrhu uznesenia a vlastnému materiálu Odporúčame všetky
úlohy uvádzať chronologicky (body A.11. a A.12. a body A.17. a
A.18.).

MŠVVaŠSR k návrhu uznesenia, bod A.12. (B.2. UV č. 149 z 3.4.2013)
Odporúčame vypustiť, úloha bola zrušená bodom D.1. UV č. 168

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
materiálu.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia ako aj do materiálu.

O

A

Úloha bola z materiálu vypustená a
materiál následne upravený.

z 8.4.2015. Primerane odporúčame upraviť aj vlastný materiál.
k návrhu uznesenia, bod A.18. (B.2. UV č. 251 z 23.6.2016)
Odporúčame vypustiť a úlohu ponechať v sledovaní do
rozhodnutia EK vo veci zlúčenia OP II s OP VaI. Odôvodnenie:
MDaV SR sa odvoláva na to, že v rámci OP II sa nevyhlasujú
MŠVVaŠSR
výzvy zamerané na najmenej rozvinuté okresy. To sa ale v
prípade zlúčenia OP II s OP VaI zmení, keďže v rámci OP VaI sú
vyhlásené takéto výzvy (v gescii SO MH SR) a teoreticky môžu
byť ešte vyhlásené aj ďalšie v tomto programovom období.
Primerane odporúčame upraviť aj vlastný materiál.
MŠVVaŠSR k návrhu uznesenia, bod B.5. (B.3. UV č. 254 z 24.6.2016)
Odporúčame v texte opraviť označenie úlohy B.3. na B.4.
k návrhu uznesenia, body A.1., A.2., A.4., A.10., A.14. a A.15.
(B.5. UV č. 510 zo 4.8.1998, B.1. UV č. 348 zo 6.5.1999, C.1.
MŠVVaŠSR UV č. 836 zo 7.8.2002, B.119. UV č. 227 z 15.5.2013, C.1. a C.2.
UV č. 398 z 20.8.2014). Odporúčame z rovnakých dôvodov
zrušiť pre všetkých nositeľov úloh. Primerane odporúčame
upraviť aj vlastný materiál.
MŠVVaŠSR k návrhu uznesenia, časť B. Odporúčame formulovať zmeny
termínov nasledovne: „termín úlohy ... z „...“ na „...“.“

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

MŠVVaŠSR k vlastnému materiálu Odporúčame číslovanie úloh aj vo
vlastnom materiáli.

MŠVVaŠSR

k vlastnému materiálu Odporúčame v úlohe B.2. UV č. 251 z
23.6.2016 opraviť gestora v zmysle UV na: „príslušným
ministrom“.

k vlastnému materiálu Odporúčame v úlohe B.4. UV č. 45 z
MŠVVaŠSR 10.2.2016 opraviť pôvodný termín úlohy na: „do 30. júna 2017“.
(Prípadnú, v minulosti povolenú, zmenu termínu uviesť v
zátvorke.)

MŠVVaŠSR

MVSR

MVSR

všeobecne k názvu materiálu Odporúčame upraviť názov
materiálu nasledovne: „Návrh na zrušenie a zmenu termínu
niektorých úloh z uznesení vlády SR“.
5. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.4., uznesenie vlády SR č.
836 zo 7. augusta 2002, úloha v bode C.1. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Navrhujeme zrušiť plnenie
úlohy z dôvodu dlhého časového úseku od kontrolného termínu v
apríli 2006. Taktiež medzičasom boli prijaté nové, aktuálnejšie
úlohy.
1. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.1., uznesenie vlády SR č.

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

N

Pripomienka nebola do materiálu
zapracovaná, z dôvodu akceptovania
pripomienky MŠVVaŠSR. Úloha
zostáva naďalej v sledovaní.

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola do návrhu uznesenia

O

510 zo 4. augusta 1998, úloha v bode B.5. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR
zabezpečuje účasť odborníkov na rokovaniach príslušných
výborov a pracovných skupín OECD na základe záväzkov a
povinností SR vyplývajúcich z členstva v OECD. Úloha z
uznesenia vlády SR č. 510/1998 je preto nadbytočná a ide o
duplicitnú povinnosť uloženú uznesením vlády SR č. 656/2003.

MVSR

MVSR

10. K vlastnému materiálu: Na str. 6, žiadame vypustiť úlohu v
bode B.2. uznesenia vlády SR č. 149 z 3. apríla 2013.
Odôvodnenie: Úloha v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 149 z 3.
apríla 2013 bola zrušená uznesením vlády SR č. 168 z 8. apríla
2015.
11. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.14., uznesenie vlády SR
č. 398 z 20. augusta 2014, úloha v bode C.1. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Každoročne od roku 2015 sa
vypracováva Plán obnovy relevantných budov. Úlohu C.1.
navrhujeme zrušiť aj pre ministerku vnútra, pretože táto
povinnosť je daná zákonom č. 321/2014 Z. z. § 10 ods. „(1)
Ministerstvo dopravy v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej
správy a verejnými subjektmi vypracúva každoročne plán obnovy
relevantných budov na nasledujúci kalendárny rok, aspoň v
rozsahu plnenia cieľa úspor energie budov podľa odseku 3 písm.
a).“

zapracovaná.

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
návrhu uznesenia.

MVSR

MVSR

MVSR

12. K vlastnému materiálu: Na str. 7, žiadame zrušenie úlohy v
bode C.1. uznesenia vlády SR č. 398 z 20. augusta 2014 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Každoročne od roku 2015 sa
vypracováva Plán obnovy relevantných budov. Úlohu C.1.
navrhujeme zrušiť aj pre ministerku vnútra, pretože táto
povinnosť je daná zákonom č. 321/2014 Z. z. § 10 ods. „(1)
Ministerstvo dopravy v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej
správy a verejnými subjektmi vypracúva každoročne plán obnovy
relevantných budov na nasledujúci kalendárny rok, aspoň v
rozsahu plnenia cieľa úspor energie budov podľa odseku 3 písm.
a).“
13. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.15., uznesenie vlády SR
č. 398 z 20. augusta 2014, úloha v bode C.2. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: V roku 2014 bola
spracovaná a prerokovaná na rokovaní vlády „Stratégia obnovy
fondu bytových a nebytových budov v SR“, v roku 2017 bola
spracovaná a prerokovaná na rokovaní vlády „Aktualizácia
Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v
Slovenskej republike“. Nakoľko v roku 2020 bude spracovaná
nová stratégia, pretože táto povinnosť je daná zákonom č.
321/2014 Z. z. § 9 ods.1, navrhujeme úlohu zrušiť aj pre
ministerku vnútra.
14. K vlastnému materiálu: Na str. 8, žiadame zrušenie úlohy v
bode C.2. uznesenia vlády SR č. 398 z 20. augusta 2014 aj pre

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
vlastného materiálu.

O

A

Pripomienka bola do návrhu uznesenia
zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola do materiálu
zapracovaná.

ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: V roku 2014 bola
spracovaná a prerokovaná na rokovaní vlády „Stratégia obnovy
fondu bytových a nebytových budov v SR“, v roku 2017 bola
spracovaná a prerokovaná na rokovaní vlády „Aktualizácia
Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v
Slovenskej republike“. Nakoľko v roku 2020 bude spracovaná
nová stratégia, pretože táto povinnosť je daná zákonom č.
321/2014 Z. z. § 9 ods.1, navrhujeme úlohu zrušiť aj pre
ministerku vnútra.

MVSR

MVSR

15. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.18., uznesenie vlády SR
č. 251 z 23. júna 2016, úloha v bode B.2. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR vždy pri
vyhlasovaní výziev/vyzvaní zverejňuje výzvy/vyzvania
prostredníctvom portálu ITMS2014+ a na svojom webovom sídle
www.minv.sk v súlade s ustanoveniami SR EŠIF (v jeho platnej
verzii). Z tohto dôvodu je zabezpečené zverejňovanie aj
informovanosť, a preto navrhujeme predmetnú úlohu zrušiť aj pre
ministerku vnútra.
16. K vlastnému materiálu: Na str. 9, žiadame zrušenie úlohy v
bode B.2. uznesenia vlády SR č. 251 z 23. júna 2016 aj pre
ministerku vnútra. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR vždy pri
vyhlasovaní výziev/vyzvaní zverejňuje výzvy/vyzvania
prostredníctvom portálu ITMS2014+ a na svojom webovom sídle
www.minv.sk v súlade s ustanoveniami SR EŠIF (v jeho platnej
verzii). Z tohto dôvodu je zabezpečené zverejňovanie aj

O

N

V zmysle pripomienky MŠVVaŠSR
bola úloha z materiálu vypustená.

O

N

V zmysle pripomienky MŠVVaŠSR
bola úloha z materiálu vypustená.

informovanosť, a preto navrhujeme predmetnú úlohu zrušiť aj pre
ministerku vnútra.

MVSR

MVSR

MVSR

2. K vlastnému materiálu: Na str. 1, žiadame zrušenie úlohy v
bode B.5. uznesenia vlády SR č. 510 zo 4. augusta 1998 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR
zabezpečuje účasť odborníkov na rokovaniach príslušných
výborov a pracovných skupín OECD na základe záväzkov a
povinností SR vyplývajúcich z členstva v OECD. Úloha z
uznesenia vlády SR č. 510/1998 je preto nadbytočná a ide o
duplicitnú povinnosť uloženú uznesením vlády SR č. 656/2003.
3. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.2., uznesenie vlády SR č.
348 zo 6. mája 1999, úloha v bode B.1. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Uvedená problematika sa po
vstupe SR do EÚ 1.5.2004 stala neaktuálna. Legislatíva týkajúca
sa MV SR vychádza z európskej legislatívy a charakter
podnikania v oblasti pokrývanej našim rezortom nevytvára
potrebu na vytvorenie samostatnej legislatívy pre malé podniky.
4. K vlastnému materiálu: Na str. 1, žiadame zrušenie úlohy v
bode B.1. uznesenia vlády SR č. 348 zo 6. mája 1999 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Uvedená problematika sa po
vstupe SR do EÚ 1.5.2004 stala neaktuálna. Legislatíva týkajúca
sa MV SR vychádza z európskej legislatívy a charakter
podnikania v oblasti pokrývanej našim rezortom nevytvára

O

A

Materiál bol upravený v zmysle
pripomienky.

O

A

Návrh uznesenia bol upravený v
zmysle pripomienky.

O

A

Pripomienka bola do materiálu
zapracovaná.

potrebu na vytvorenie samostatnej legislatívy pre malé podniky.

MVSR

MVSR

MVSR

MVSR

6. K vlastnému materiálu: Na str. 2, žiadame zrušenie úlohy v
bode C.1. uznesenia vlády SR č. 836 zo 7. augusta 2002 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Navrhujeme zrušiť plnenie
úlohy z dôvodu dlhého časového úseku od kontrolného termínu v
apríli 2006. Taktiež medzičasom boli prijaté nové, aktuálnejšie
úlohy.
7. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.10., uznesenie vlády SR
č. 227 z 15. mája 2003, úloha v bode B.119. žiadame zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR
zabezpečovalo vecné plnenie viacerých úloh v rámci
predmetného materiálu a plnenie tejto úlohy bolo obsiahnuté v
oblastiach a cieľoch opatrení, ktoré boli v rámci gescie MV SR
splnené.
8. K vlastnému materiálu: Na str. 5, žiadame zrušenie úlohy v
bode B.119. uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2003 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra SR
zabezpečovalo vecné plnenie viacerých úloh v rámci
predmetného materiálu a plnenie tejto úlohy bolo obsiahnuté v
oblastiach a cieľoch opatrení, ktoré boli v rámci gescie MV SR
splnené.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná do
materiálu.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Pripomienka bola zapracovaná.

O

A

Úloha bola vypustená z návrhu

9. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.12., uznesenie vlády SR
č. 149 z 3. apríla 2013 žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Úloha v
bode B.2. uznesenia vlády SR č. 149 z 3. apríla 2013 bola zrušená
uznesením vlády SR č. 168 z 8. apríla 2015.
Pripomienka č.1 K vlastnému materiálu (strana 6) a k návrhu
uzneseniu vlády (bod A.12.). Navrhujeme odstrániť bez náhrady
bod A.12. Body A.13. až A.19. sa primerane označia ako body
A.12. až A.18. Odôvodnenie: Úloha B.2. vyplývajúca z uznesenia
vlády SR č. 149 z 3. apríla 2013, ktorá sa navrhuje predmetným
bodom A.12. zrušiť, bola už v minulosti zrušená uznesením vlády
MŽPSR
SR č. 168 z 8. apríla 2015 (bod č. D.1.). Ako predkladateľ vo
vlastnom materiáli správne uvádza, aktuálnou úlohou, ktorá sa v
rámci spolupráce pri plnení prijatých medzinárodných záväzkov
SR v oblasti zmeny klímy a plnení úloh národného systému pre
politiky, opatrenia a projekcie emisií skleníkových plynov v
zmysle legislatívnych požiadaviek má plniť, vyplýva z úlohy č.
B.3. uvedenej v uznesení vlády SR č. 151 z 5. apríla 2017.

uznesenia.

O

A

Úloha bola odstránená z návrhu
uznesenia aj z vlastného materiálu,
poradie bodov v návrhu uznesenia
primerane označené.

