Príloha č. 2

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR vydaných od 01.01.1995 do 30.09.2019
a splatných v 3. štvrťroku 2019 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Ministerstvo financií SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 360 úloh.
Zo 140 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 17 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je
splatných 122 úloh. Z 220 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh a 1 úloha bola
zrušená.
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády a ministerke
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019
plniť celkom 448 úloh.
Z 84 termínovaných úloh bolo 10 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
9 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných
74 úloh. Z 364 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh.
3. Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi životného
prostredia SR v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 359 úloh.
Zo 157 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 12 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 4 úlohy boli nesplnené
a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 139 úloh. Z 202 netermínovaných úloh
bolo 6 úloh splnených a 4 úlohy boli zrušené.

Nesplnené úlohy:
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, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných
kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov
Termín: do 30.09.2018
Nový termín: do 01.07.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 9291/2018/KPV
zo dňa 04.02.2019)

Príčina nesplnenia úloh
Návrh zákona bol prerokovaný v HSR SR dňa
15.04.2019 (HSR SR nedospela k dohode) a v LRV
SR dňa 16.04.2019 (LRV SR po prerokovaní
tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť
podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády
predložiť jeho nové, upravené znenie). Z uvedeného
dôvodu MŽP SR vypracovalo návrh na zrušenie
predmetnej úlohy, ktorý predložilo do MPK dňa
14.10.2019
s termínom
jeho
ukončenia
do 25.10.2019.
Úloha nesplnená.

607/2018 B.1. zabezpečiť plnenie úloh
19.12.2018 vyplývajúcich
z
Plánu
legislatívnych
úloh
vlády
Slovenskej republiky na rok 2019
podľa
termínov
uvedených
v materiáli

MŽP SR vypracovalo návrh zákona, ktorý bol
predmetom MPK v termíne do 27.06.2019.
V priebehu mesiacov august a september 2019
prebehlo prvé kolo rozporových konaní v rámci
MPK. Vzhľadom na otvorené rozpory sa na základe
pokynu štátneho tajomníka MŽP SR pripravuje
návrh na zrušenie predmetnej úlohy.
Úloha:
Návrh
zákona Úloha nesplnená.
o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
Termín: do 30.06.2019
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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

Príčina nesplnenia úloh
Nakoľko oblasť životného prostredia obsahuje
veľké množstvo smerníc, ktoré si vyžiadali časovo
náročnejšiu oponentúru zo strany externých
oponentov, finalizuje v súčasnosti príprava
dokumentu obsahujúceho stanovisko MŽP SR
vo vzťahu k uskutočnenej oponentúre (vrátane
návrhov možných legislatívnych úprav, ktorými sa
odstránia ustanovenia, ktoré neodôvodnene
prekračujú rámec práva EÚ).
Úloha nesplnená.

Termín: do 15.09.2019
312/2019 B.6. pripraviť
návrh
plánu
25.06.2019 odstránenia nelegálnych stavieb
a zariadení na pozemkoch v správe
Slovenského
vodohospodárskeho
podniku, štátny podnik, pri vodnom
diele Domaša
Termín: do 30.09.2019

Vzhľadom na zložitý skutkový a právny stav si
príprava dokumentu vyžaduje dlhšie časové
obdobie. Z uvedeného dôvodu MŽP SR listom
č. 10765/2019-4.3 zo dňa 20.09.2019 požiadalo
predsedu vlády SR o predĺženie termínu
do 30.11.2019. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
MŽP SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

4. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády SR pre investície
a informatizáciu, resp. vedúcemu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 205
úloh.
Zo 112 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 99
úloh. Z 93 netermínovaných úloh bola 1 úloha zrušená.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
104/2017 B.2. v
spolupráci
s
01.03.2017 podpredsedníčkou
vlády
a
ministerkou
spravodlivosti,
podpredsedom vlády a ministrom
vnútra, vedúcim Úradu vlády SR,
predsedníčkou
Úradu
geodézie,
kartografie a katastra SR a
splnomocnencom vlády SR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
predložiť návrh zákona o údajoch na
rokovanie vlády

Príčina nesplnenia úloh
Úrad podpredsedu vlády SR vypracoval „Zákon
o údajoch a o zmene a doplnení zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
(zákon
o eGovernmente)“, ktorý predložil do MPK dňa
04.10.2019 s termínom jeho ukončenia dňa
24.10.2019. Po vyhodnotení pripomienok bude
materiál predložený do ďalšieho legislatívneho
procesu.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.12.2018
Nový termín: do 31.08.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 10038/2018/KPV
zo dňa 27.12.2018)

5. 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 30.09.2019 plniť celkom 373 úloh.
Zo 103 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 83 úloh. Z 270 netermínovaných úloh bolo
splnených 8 úloh.

6. Ministerstvo obrany SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi obrany SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 365 úloh.
Zo 71 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
5 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 65 úloh.
Z 294 netermínovaných úloh bolo splnených 14 úloh a 1 úloha bola zrušená.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
75/2019
B.1. vykonať obstaranie Bojového
20.02.2019 obrneného
vozidla/Viacúčelového
taktického vozidla 4x4 formou
medzinárodnej
verejnej
súťaže
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
vyhlásenou Ministerstvom obrany SR
Termín: do 30.09.2019

Príčina nesplnenia úloh
Verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky
bolo vyhlásené v Európskom vestníku TED
č. 2019/S,
107-262150
dňa
05.06.2019
a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie
č. 112/2019 pod zn. 14050-MUT dňa 06.06.2019.
Na základe Rozhodnutia o predbežnom opatrení
podľa § 173 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bolo
Úradom
pre
verejné
obstarávanie
pozastavené konanie verejného obstarávateľa
z dôvodu preskúmania úkonov kontrolovaného
pred uzavretím zmluvy.
Úloha nesplnená.

7. Ministerstvo vnútra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke vnútra SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 1210 úloh.
Zo 159 termínovaných úloh bolo 27 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 16 úloh splnených v termíne, 3 úlohy boli splnené oneskorene a 8 úloh bolo
nesplnených. V ďalšom období je splatných 133 úloh. Z 1051 netermínovaných úloh bolo
splnených 440 úloh a 16 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 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 PPZ. PPZ 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
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
272/2019
B.1. odstrániť transpozičný deficit Po skončení MPK dňa 19.12.2018 sa vyhodnotili
04.06.2019 Slovenskej
republiky
spôsobom pripomienky a prebehli rozporové konania.
uvedeným v predloženej informácii
Vzhľadom na značný rozsah vecných zmien,
ktoré daná smernica prináša a na veľké množstvo
Termín: ihneď
držiteľov zbraní, ktorých sa zmeny v zákone
o zbraniach budú týkať, bolo potrebné niekedy aj
opakovane zorganizovať stretnutia so zástupcami
širokej verejnosti. Uskutočnili sa konzultácie
so zástupcami športových strelcov, zástupcami
držiteľov zbrojných preukazov a zbrojných
licencií, klubmi vojenskej histórie, zástupcami
Slovenskej poľovníckej komory. Vzhľadom
na to, že uvedená problematika spadá aj
do pôsobnosti
Úradu
pre
normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR a vzhľadom na to,
že 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.

8. Ministerstvo hospodárstva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi hospodárstva SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 313 úloh.
Zo 174 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 17
úloh bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 155
úloh. Zo 139 netermínovaných úloh bolo splnených 15 úloh a 4 úlohy boli zrušené.
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9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy a výstavby SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 472 úloh.
Z 266 termínovaných úloh bolo 37 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 22 úloh splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene, 10 úloh bolo
nesplnených a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 229 úloh. Z 206
netermínovaných úloh bolo splnených 136 úloh.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
189/2011
B.1. zabezpečiť rozvoj Letiska
16.03.2011 Bratislava formou udelenia koncesie
strategickému partnerovi na základe
medzinárodného tendra
Termín: do 30.06.2012
Nový termín: do 30.09.2018
(listom predsedu vlády SR
č. 3446/2017/KPV
zo dňa 10.01.2018)

Príčina nesplnenia úloh
Plnenie vyššie uvedenej úlohy nadväzuje
na splnenie úlohy uloženej v bode B.1. uznesenia
vlády SR č. 594/2018 zo dňa 19.12.2018, v rámci
ktorej MDV SR v spolupráci so spoločnosťou
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.
s. (BTS) pripravuje aktuálne komplexnú due
duiligence obsahujúcu právnu, finančnú,
technickú analýzu letiska. MDV SR pripravilo
materiál, v ktorom navrhlo predmetnú úlohu
zrušiť.
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.
Predpokladaný termín dodania štúdie je
v novembri 2019. Ak výsledky štúdie odporučia
výstavbu obchvatu mesta Prievidza, bude možné
projekt financovať z OPII a bude možné vyhlásiť
verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Predpoklad začatia výstavby obchvatu je
november
2020.
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
586/2013
B.19. zabezpečiť začatie realizácie V januári 2017 bolo vyhlásené verejné
09.10.2013 projektu „I/64 Prievidza, obchvat, II. obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti I/64
etapa“
Žilina – Topoľčany, ktorá zhodnotí aj uzol
Prievidza (cesty I/9, I/64). Verejné obstarávanie
Termín: do 31.12.2016
na výber spracovateľa štúdie realizovateľnosti
I/64 Žilina – Topoľčany bolo ukončené a zmluva
o dielo s vybratým uchádzačom nadobudla
účinnosť dňa 10.01.2019. V zmysle zmluvy má
byť predmetná štúdia dodaná do 6 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Štúdia
realizovateľnosti mala byť dodaná 10.07.2019.
V súčasnosti MDV SR posudzuje dodatok
k zmluve, v ktorom sú zadefinované požiadavky
na doplnenie štúdie realizovateľnosti. Plánovaný
termín dodania doplnenej štúdie je 31.12.2019.
Ďalší postup prípravy a výstavby bude závisieť
od výsledkov štúdie.
Úloha nesplnená.
335/2015
24.06.2015

B.4. zabezpečiť začatie realizácie
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)

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.
Dodaná PD bude tvoriť 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.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
531/2015
B.11. začať verejné obstarávanie na Z dôvodu nedostatočného finančného krytia
30.09.2015 realizáciu úprav križovatky na ceste investičných aktivít Slovenskej správy ciest
I/76 Želiezovce – priemyselný park
(ďalej len „SSC“) nebolo možné začať proces
verejného obstarávania, keďže SSC nemala
Termín: do 31.12.2016
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.
S prípravou a realizáciou stavby zatiaľ neuvažuje
ani v roku 2019, vzhľadom na to, že finančné
prostriedky v rámci prvku 0530201 (Výstavba
cestnej siete) pridelené SSC v roku 2019
pokrývajú niektoré investičné akcie, ktoré
prechádzajú z roku 2018 do roku 2019
a vyčlenené zdroje sa musia použiť primárne
na už zazmluvnené investičné akcie. Listom
č. 25040/2016/C231-SCDPK/77710-M zo dňa
08.12.2016 požiadalo MDV SR o odklad úlohy
do 31.12.2017. Odklad bol zamietnutý. Predseda
vlády SR listom č. 8393/2018/KZP zo dňa
30.07.2018 oznámil MDV SR: „...navrhujem
pokračovať v rokovaní s rezortom financií
o zabezpečení
potrebných
finančných
prostriedkov a v prípade ich neúspechu súhlasím
s jej zrušením podľa postupu dohodnutom
na rokovaní vlády dňa 06.06.2018.“.
Úloha nesplnená.
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

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 termín plnenia
a dátum
45/2016
B.3. pokračovať v ďalšej príprave
10.02.2016 stavby I/66 Poprad – Kežmarok II.
etapa na základe výsledkov štúdie
realizovateľnosti
Termín: do 30.06.2017

45/2016
B.4. posúdiť možnosti otvorenia
10.02.2016 hraničného priechodu pre kamiónovú
dopravu
pre
poľsko-slovenský
Tatranský región v rámci spracovania
štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek
nad Popradom – Prešov“ a „I/67,
I/66, I/67 Rožňava – Bardejov“
Termín: do 30.06.2017
Nový termín: do 30.09.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 13/2019/KPV zo dňa 31.01.2019)

Príčina nesplnenia úloh
Dňa 28.08.2017 bolo zverejnené vyhlásenie
o začatí
verejného
obstarávania
štúdie
realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava Bardejovské Kúpele s termínom otvárania ponúk
04.10.2017. Dňa 27.06.2018 nadobudla účinnosť
zmluva o dielo s termínom plnenia do 12
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
t. j. do 27.06.2019. V príprave stavby sa bude
pokračovať v súlade s výsledkami štúdie
realizovateľnosti.
Úloha nesplnená.
Štúdia I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov bola
odovzdaná dňa 15.09.2017. Dňa 26.06.2018 bola v
Centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o
dielo na vypracovanie „Štúdie realizovateľnosti
stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské
kúpele“. Príprava a priebeh procesu verejného
obstarávania je plne v kompetencii SSC. Štúdia
bude obsahovať návrh technicky, ekonomicky a
environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy
cesty I/67 v úseku Rožňava – hranica
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
– Prešovského samosprávneho kraja (PSK), cesty
I/66 v úseku hranica BBSK - PSK - Spišská Belá Lysá Poľana št. hr. SR/PR a cesty I/77 v úseku
Spišská Belá - Dlhá Lúka v okrese Bardejov.
Vyhodnotené budú taktiež v minulosti navrhnuté
trasy obchvatov a preložiek ciest, prípadné sa
doplnia ďalšie varianty a aj ich zhodnotenie. V
rámci štúdie budú posúdené cesty I. triedy, pričom
podmienkou
na
otvorenie
cezhraničného
prepojenia pre ťažkú nákladnú dopravu je ich
rekonštrukcia (napr. odstránenie zosuvov).
Úloha nesplnená.
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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
roku 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 Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Úloha nesplnená.

Termín: do 30.06.2018

10. Ministerstvo spravodlivosti SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi spravodlivosti SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 328 úloh.
Zo 148 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 6 úloh bolo splnených v termíne, 5 úloh bolo splnených oneskorene a 9 úloh bolo
nesplnených. V ďalšom období je splatných 128 úloh. Zo 180 netermínovaných úloh bolo
splnených 32 úloh.
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Nesplnené úlohy:
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)
104/2017 B.59. v spolupráci s generálnym MS SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo: „Podľa
01.03.2017 prokurátorom vytvoriť legislatívne rozhodnutia bývalej ministerky spravodlivosti
predpoklady, ktorými sa rozšíri právo Lucie Žitňanskej nemá byť predmetná úloha
odporúčať kandidátov na funkciu realizovaná v roku 2018.“ MS SR v hlásení
generálneho prokurátora
o plnení úlohy príčinu nesplnenia úlohy
neuviedlo, čím nedodržalo bod 5.3.2
Termín: do 31.07.2018
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.
104/2017 B.60. v spolupráci s generálnym
01.03.2017 prokurátorom
participatívnym
spôsobom
vypracovať
analýzu
disciplinárnych konaní vo veciach
prokurátorov
vrátane
návrhu
legislatívnych zmien v záujme
zvýšenia ich transparentnosti
Termín: do 31.07.2018

MS SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo: „Podľa
rozhodnutia bývalej ministerky spravodlivosti
Lucie Žitňanskej nemá byť predmetná úloha
realizovaná v roku 2018.“ MS 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.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
104/2017 B.61. v spolupráci s generálnym
01.03.2017 prokurátorom
participatívnym
spôsobom vypracovať analýzu
výberových konaní na funkciu
prokurátora
vrátane
návrhu
legislatívnych zmien v záujme
zvýšenia ich transparentnosti
Termín: do 31.07.2018

167/2018 B.3. predložiť na rokovanie vlády
20.04.2018 návrhy
právnych
predpisov
potrebných na zavedenie registrácie
do obchodného registra externým
registrátorom
Termín: do 31.12.2018
Nový termín: do 30.04.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 10565/2018/KPV
zo dňa 21.01.2019)

Príčina nesplnenia úloh
MS SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo: „Podľa
rozhodnutia bývalej ministerky spravodlivosti Lucie
Žitňanskej nemá byť predmetná úloha realizovaná
v roku 2018.“ MS 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.
Pri analýzach zameraných na splnenie úlohy sa
ukázalo, že jej plnenie je potrebné zosúladiť s inými
opatreniami zameranými na zlepšenie fungovania
obchodného registra, a to najmä s časovými
rámcami pre technické riešenie platformy, na ktorej
bude prebiehať registrácia údajov do obchodného
registra externým registrátorom. Zavedenie
externých registrátorov do obchodného registra
priamo súvisí s vytvorením nového informačného
systému obchodného registra, ktorý je momentálne
v štádiu verejného obstarávania.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
414/2018 C.1. vykonať
právnu
analýzu
12.09.2018 opčného protokolu a v prípade
potreby predložiť na rokovanie
vlády
návrh
potrebných
legislatívnych
úprav
na
zabezpečenie vykonávania opčného
protokolu
Termín: do 31.12.2018
Nový termín: do 31.08.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 10170/2018/KPV
zo dňa 27.12.2018)

585/2018 B.2. zaviesť riadenie korupčných
12.12.2018 rizík v podmienkach riadenej
inštitúcie a identifikovať rizikové
oblasti z hľadiska korupcie
Termín: do 31.05.2019

Príčina nesplnenia úloh
MS SR predmetnú právnu analýzu vykonalo. Jediná
legislatívna úloha, ktorá podľa tejto analýzy
vyplynie z prípadnej ratifikácie predmetného
opčného protokolu je ustanovenie tzv. národného
preventívneho mechanizmu. OSN odporúča, aby
proces výberu tohto orgánu bol transparentný,
inkluzívny a participatívny. Zároveň bude potrebné
tento proces a jeho závery konzultovať
s Podvýborom OSN na predchádzanie mučeniu
a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu. Vzhľadom na to,
že pôvodný zámer MS SR naznačený v návrhu
na podpis protokolu, predpokladal zriadenie
národného preventívneho mechanizmu u verejného
ochrancu práv, navrhujeme vo svetle citovaných
záverov právnej analýzy zriadiť širšiu pracovnú
skupinu zloženú najmä zo zástupcov verejného
ochrancu práv, Komisárky pre deti, Komisárky
pre osoby so zdravotným postihnutím a iných
relevantných aktérov s cieľom spoločne navrhnúť
čo najvhodnejšie legislatívne riešenie.
Úloha nesplnená.
MS SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo:
„Predmetná úloha zo strany MS SR je zabezpečená
k termínu 31.05.2019 na 90%, predpokladáme,
že jej konečné splnenie vykážeme v čo najkratšom
čase. Rizikové oblasti z hľadiska korupcie boli
identifikované. Ministerstvo spravodlivosti aktuálne
zavádza riadenie korupčných rizík.“
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
585/2018 B.3. na základe posúdenia a
12.12.2018 vyhodnotenia korupčných rizík
prijať
rezortný
protikorupčný
program, v ktorom budú uvedené
konkrétne protikorupčné systémové
opatrenia a zverejniť ho na svojom
webovom sídle
Termín: do 31.08.2019

pripraviť
návrh
plánu
312/2019 B.6.
25.06.2019 odstránenia nelegálnych stavieb a
zariadení na pozemkoch v správe
Slovenského
vodohospodárskeho
podniku, štátny podnik, pri vodnom
diele Domaša
Termín: do 30.09.2019

Príčina nesplnenia úloh
MS SR v hlásení o plnení úlohy uviedlo: „Aktuálne
prebieha príprava pred pripomienkovým konaním.“
MS 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.
MS SR je spolugestorom tejto úlohy spolu s MŽP
SR, ktoré je hlavným gestorom danej úlohy. MŽP
SR, ako gestor úlohy, listom č. 10765/2019-4.3
zo dňa 20.09.2019 požiadalo predsedu vlády SR
o predĺženie termínu do 30.11.2019. Z hľadiska
rezortu
spravodlivosti
do
úvahy pripadá
pre spolugestorstvo oblasť rozhodovania súdov, kde
je táto otázka – návrh plánu, irelevantná, pretože ak
by sa daná problematika riešila pred súdmi, tie budú
rozhodovať v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Úloha nesplnená.

11. 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 30.09.2019 plniť celkom 164 úloh.
Z 37 termínovaných úloh boli 3 úloh splatné v kontrolovanom období, z ktorých boli 2
úlohy splnené v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 34 úloh.
Zo 127 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
540/2017 C.2. v spolupráci s členmi vlády,
22.11.2017 predsedami ostatných ústredných
orgánov
štátnej
správy
a splnomocnencom vlády SR pre
rómske
komunity
vypracovať
konsolidovanú siedmu periodickú
správu SR o implementácii
Dohovoru o odstránení všetkých
foriem diskriminácie žien
Termín: do 30.09.2019

Príčina nesplnenia úloh
V súvislosti s prípravou siedmej periodickej správy
Slovenskej republiky o implementácii záverečných
odporúčaní Výboru OSN pre odstránenie všetkých
foriem diskriminácie žien, po konzultáciách
s dotknutými útvarmi MPSVR SR a MZVEZ SR
v zmysle aktualizovaného usmernenia pre prípravu
správ, navrhuje MPSVR SR využiť zjednodušenú
procedúru vypracovania siedmej periodickej správy.
Súčasťou zmeny procedúry vypracovania tejto
periodickej správy je formálna žiadosť (verbálna
nóta Stálej misii OSN v Ženeve) adresovaná
sekretariátu CEDAW a predloženie aktualizovaného
tzv. základného dokumentu o Slovenskej republike.
Vypracovanie základného dokumentu o Slovenskej
republike je v gescii MZVEZ SR. Proces žiadosti
o aplikáciu zjednodušenej procedúry je už spustený
a koordinovaný MZVEZ SR. V prípade aplikácie
zjednodušenej procedúry sa zmení aj termín
predloženia konsolidovanej správy z novembra
2019 (v zmysle úlohy C.3. citovaného uznesenia)
na nový termín. Začiatkom roka 2020 sa uskutoční
zasadnutie Výboru CEDAW, ktorý vypracuje „List
of Issues“ (Zoznam nedostatkov) a Slovenská
republika bude mať jeden rok na prípravu správy
formou odpovedí na „List of Issues“. Obhajoba
siedmej periodickej správy by sa uskutočnila až
v priebehu roka 2021. S ohľadom na zámer
uplatnenia zjednodušenej procedúry predloženia
siedmej periodickej správy požiadalo MPSVR SR
listom č. 19221/2019–M_OPVA zo dňa 02.10.2019
predsedu vlády o odklad termínu plnenia úlohy
do 30.11.2020. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
MPSVR SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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12. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 388 úloh.
Z 202 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 11
úloh bolo splnených v termíne, 7 úloh bolo splnených oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené.
V ďalšom období je splatných 182 úloh. Zo 186 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
490/2007 B.1. predkladať
správu
06.07.2007 rokovanie vlády
Termín: do 30.09.2008
a každoročne

Príčina nesplnenia úloh
na Materiál "Správa o stave výskumu a vývoja a jeho
porovnanie so zahraničím za rok 2018" bol
vypracovaný a dňa 09.10.2019 predložený
na rokovanie Rade vlády SR pre vedu, techniku
a inovácie (ďalej len „RVVTI“) so žiadosťou o jeho
zaradenie na jej mimoriadne zasadnutie RVVTI.
Následne bude predložený na rokovanie vlády SR.
Úloha nesplnená.

247/2017 C.2. predložiť na rokovanie Návrh zákona nebolo možné pripraviť v novom
24.05.2017 vlády návrh nového zákona termíne z dôvodu, že doposiaľ nebol vládou SR
o Slovenskej akadémii vied
prerokovaný vecný zámer zákona. MŠVVŠ SR
predmetný vecný zámer zákona po prerokovaní
Termín: v roku 2018
RVVTI predložilo na rokovanie vlády SR dňa
Nový termín: do 30.06.2019
12.12.2018. Na zabezpečenie súladu návrhu zákona
(predseda vlády listom
s vecným zámerom možno v tomto prípade návrh
č. 4364/2018/KPV
zákona vypracovať až po tom, ako bude schválený
zo dňa 26.01.2018)
vecný zámer. Z uvedeného dôvodu MŠVVŠ SR
požiadalo predsedu vlády SR listom č. 2019/859:1A1810 zo dňa 12.07.2019 o odklad termínu plnenia
úlohy do 30.06.2020. Predseda vlády SR vzal
informáciu o nesplnení úlohy na vedomie listom
č. 6364/2019/KPV zo dňa 27.09.2019.
Úloha nesplnená.
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13. Ministerstvo kultúry SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry SR v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 312 úloh.
Zo 138 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 5
úloh bolo splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných
132 úloh. Zo 174 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha a 1 úloha bola zrušená.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
136/2017 B.1. zabezpečiť realizáciu verejnej
22.03.2017 práce - Investičnej akcie –
Rekonštrukcia,
modernizácia
a dostavba
areálu
Slovenskej
národnej galérie v Bratislave
v súlade so schváleným časovým
harmonogramom
Termín: do 30.06.2019

Príčina nesplnenia úloh
V súvislosti so zabezpečením realizácie verejnej
práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia,
modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej
galérie
v
Bratislave
prebieha
príprava
nelegislatívneho materiálu na rokovanie vlády SR.
Materiál bude obsahovať, na základe auditu
realizovaného odbornými kapacitami Technickej
univerzity Košice, verifikované kvantifikácie
finančných výdavkov potrebných na ukončenie
dostavby areálu a potrebné vnútorné vybavenie,
ktoré nebolo zahrnuté v predchádzajúcich
materiáloch. Komplexný materiál na zabezpečenie
rekonštrukcie, modernizácie a dostavby Slovenskej
národnej galérie v Bratislave je pripravený
na predloženie do MPK.
Úloha nesplnená.

14. Ministerstvo zdravotníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke zdravotníctva SR v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 372 úloh.
Zo 199 termínovaných úloh bolo 22 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 13 úloh splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 5 úloh bolo
nesplnených. V ďalšom období je splatných 177 úloh. Zo 173 netermínovaných úloh bolo
splnených 5 úloh a 2 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 (uznesenie vlády SR
č. 638/2012, úloha B.28.). 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 (ďalej len „HSR SR“) a dňa 09.07.2019
v LRV SR. LRV SR po prerokovaní tohto
návrhu zákona odporučila návrh upraviť
podľa jej pripomienok a odporúčaní a opätovne
ho v novom upravenom znení predložiť
na rokovanie LRV SR. Materiál bol nakoniec
prerokovaný vládou 27.09.2019 a postúpený
do NR SR. Po prvom čítaní a zasadnutí Výboru
NR SR pre zdravotníctvo (a prípadných
pozmeňovacích návrhoch) bude mať MZ SR
finálne znenie materiálu, čo umožní dať
do pripomienkového
procesu
aj
sieť
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
45/2016
B.22. vybudovať a rekonštruovať
10.02.2016 infraštruktúru za účelom etablovania
centier
integrovanej
zdravotnej
starostlivosti v rámci okresnej siete
integrovanej a sociálnej starostlivosti
(Kežmarok – Spišská Belá – Spišská
Stará Ves) v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu
podľa
pravidiel
implementácie
európskych
štrukturálnych
a
investičných fondov v prípade, že budú
predložené a schválené príslušné
projekty
Termín: do 31.12.2018

Príčina nesplnenia úloh
V rámci výzvy č. IROP-PO2-SC2-2018-33
podali Obec Spišská Belá a Spišská Stará Ves
žiadosť o NFP v objeme 1,525 mil. eur.
K žiadostiam o NFP (Obec Spišská Belá
a Spišská Stará Ves) boli dňa 17.06.2019
vydané rozhodnutia o ich schválení. V rámci
výzvy č. IROP-PO2-SC212-2019-42 podalo
Okresné mesto Kežmarok žiadosť o NFP
vo výške 1,006 mil. eur. V súčasnej dobe
prebieha k predloženej žiadosti o NFP (Mesto
Kežmarok) proces konania o žiadosti. MZ SR
k uvedeným projektom vydalo rozhodnutia
o schválení
príspevku.
Implementácia
projektov je v plnej kompetencii každého
prijímateľa. Mesto Spišská Belá po vyzvaní
MZ SR na súčinnosť pri príprave návrhu
zmluvy o NFP písomne oznámilo, že nebude
realizovať tento projekt a nepodpíše zmluvu
o NFP, čím sa žiadateľ oficiálne vzdal možnosti
čerpania schválených finančných prostriedkov
vo
výške
NFP
743
234,40
EUR
na vybudovanie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti. MZ SR ako SO pre IROP
vyhlásilo 24.10.2019 ešte jednu výzvu, tzv.
spoločnú výzvu pre projekty s lokálnym
vplyvom a pre projekty s uplatnením schémy
štátnej pomoci.
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)

585/2018 B.2. zaviesť riadenie korupčných rizík
12.12.2018 v podmienkach
riadenej
inštitúcie
a identifikovať
rizikové
oblasti
z hľadiska korupcie
Termín: do 31.05.2019

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,
požiadalo MZ SR listom č. S03687-2019OPMZ zo dňa 11.09.2019 predsedu vlády SR
o odklad
plnenia
predmetnej
úlohy
do 31.08.2021. Predseda vlády SR listom
č. 7014/2019/KPV zo dňa 16.10.2019 navrhol
zvážiť zrušenie úlohy a následné zaradenie
do plánu v rámci aktuálneho obdobia.
Úloha nesplnená.
MZ SR ukončilo súťaž na subdodávateľa
k zabezpečeniu
plnenia
požiadaviek
implementácie rezortného protikorupčného
programu
(ďalej len „RPP“). V procese
prípravy RPP v spolupráci s poradcom MZSR
pripravuje
v
miernom
oneskorení
s implementačným harmonogramom podklady
pre zavedenie niektorých častí protikorupčného
systému manažérstva ISO 37001. Kompletná
implementácia je príliš nákladná a nejaví sa ako
nákladovo efektívna.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
585/2018 B.3. na
základe
posúdenia
a
12.12.2018 vyhodnotenia korupčných rizík prijať
rezortný protikorupčný program, v
ktorom budú uvedené konkrétne
protikorupčné systémové opatrenia a
zverejniť ho na svojom webovom sídle
Termín: do 31.08.2019

Príčina nesplnenia úloh
MZ SR v súčasnosti pripravuje RPP, ktorý
vychádzať okrem iného aj z aktuálnej analýzy
interných rizík. Súčasne sa zbierajú dodatočné
podklady na jeho prípravu (vzory pracovných
zmlúv, pracovný poriadok, smernice a prípadne
etický kódex) a identifikujú možnosti
implementácie
RPP
cez
e-learningové
platformy a súčasne aj jednotlivé subjekty
v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, ktorých
sa RPP bude týkať.
Úloha nesplnená.

15. Úrad vlády SR
Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 183 úloh.

prijatých

Z 52 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 46 úloh. Zo 131 netermínovaných úloh boli
splnené 2 úlohy.
16. Štatistický úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 155 úloh.
Z 93 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 86 úloh. Všetkých 62 netermínovaných
úloh zostáva v plnení.
17. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 167 úloh.
Z 39 termínovaných úloh bolo 17 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 5
úloh bolo splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 11 úloh bolo zrušených.
V ďalšom období je splatných 22 úloh. Zo 128 netermínovaných úloh bolo 6 úloh splnených
a 46 úloh bolo zrušených.
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18. Protimonopolný úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 142 úloh.
Zo 64 termínovaných úloh bolo 10 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 54 úloh. Všetkých 78 netermínovaných úloh
zostáva v plnení.
19. Úrad jadrového dozoru SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 192 úloh.
Z 53 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené
v termíne. V ďalšom období je splatných 49 úloh. Zo 139 netermínovaných úloh bolo
splnených 74 úloh.
20. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 160 úloh.
Z 39 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 5
úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 33 úloh.
Zo 121 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh.
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 30.06.2019

Príčina nesplnenia úloh
V období od 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019 bolo
do sústavy STN prijatých a sprístupnených
celkovo 1 647 normalizačných dokumentov
(slovenské technické normy, predbežné
slovenské
technické
normy,
technické
normalizačné informácie vrátane zmien
a opráv) pričom z tohto počtu bolo 177
normalizačných
dokumentov
prijatých
v štátnom jazyku, čo predstavuje 10,75 %.
Výška percentuálneho podielu sa logicky
znižuje zvyšovaním počtu európskych noriem,
ktoré sú postupne sprístupňované v priebehu
celého roka.
Úloha nesplnená.
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21. Úrad priemyselného vlastníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 153 úloh.
Z 66 termínovaných úloh bolo 9 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 57 úloh. Z 87 netermínovaných úloh bola
splnená 1 úloha.
22. Správa štátnych hmotných rezerv SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 173 úloh.
Z 19 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené
v termíne. V ďalšom období je splatných 15 úloh. Zo 154 netermínovaných úloh bolo
splnených 7 úloh.
23. Úrad pre verejné obstarávanie
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 137 úloh.
Zo 63 termínovaných úloh bolo 5 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 58 úloh. Všetkých 74 netermínovaných úloh
zostáva v plnení.
24. Národný bezpečnostný úrad
Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.09.2019 plniť celkom 176 úloh.
Z 53 termínovaných úloh bolo 8 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 46 úloh. Zo 122 netermínovaných úloh boli
splnené 2 úlohy.
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