Predkladacia správa

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa čl. 3 ods. 3b) štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality (ďalej len „rada“) členov rady vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky
na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Z dôvodu organizačných zmien v rámci Združenia miest a obcí Slovenska bol
združením nominovaný nový zástupca, a to podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska,
Štefan Gregor. V súvislosti so zmenou organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej
republiky bol za člena rady nominovaný generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie
a krízového manažmentu, Peter Kovařík a za nového zástupcu mimovládnych neziskových
organizácií v rade členovia Komory mimovládnych neziskových organizácií nominovali
experta na kognitívnu bezpečnosť, Tomáša Kriššáka. Za účelom zabezpečenia riadneho
fungovania rady ako poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti prevencie
kriminality je potrebné odvolať pôvodných členov rady zastupujúcich vyššie spomenuté
inštitúcie a vymenovať nových zástupcov týchto inštitúcií za členov rady.
Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje odvolať Jozefa Dvonča a za nového člena
rady za Združenie miest a obcí Slovenska vymenovať Štefana Gregora. Ďalej sa navrhuje
odvolať Milana Ježa a za nového člena rady za Úrad vlády Slovenskej republiky vymenovať
Petra Kovaříka. Predloženým materiálom sa navrhuje odvolať aj Jozefa Behýla a za nového
člena tejto rady za mimovládne neziskové organizácie vymenovať Tomáša Kriššáka.
Návrh nebol predmetom pripomienkového konania z dôvodu, že sa na materiál
vzťahuje výnimka z predkladania materiálov na pripomienkové konanie – čl. 10 ods. 6 písm.
a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá vplyvy
na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy
na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy
na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

