VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 770
z 9. decembra 2020
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej
republiky
Číslo materiálu:

26645/2020

Predkladateľ:

minister vnútra

Vláda
A.

zrušuje
A.1.

úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 31 z 20. januára 1998 pre ministra
vnútra a podpredsedu vlády a ministra hospodárstva – zabezpečiť v rozsahu
svojej pôsobnosti informovanosť o schválených Zásadách koordinácie
kontrolnej činnosti v štátnej správe a vytvárať podmienky pre realizáciu
koordinácie kontrolnej činnosti podľa týchto zásad,

A.2.

úlohu v bode B.4 uznesenia vlády SR č. 365 zo 14. mája 2003 pre ministra
vnútra a ministra školstva, vedy, výskumu a športu – zabezpečovať na
internetovej stránke svojho ministerstva priebežné zverejňovanie aktuálneho
zoznamu akreditovaných vzdelávacích aktivít pre vzdelávanie zamestnancov a
volených predstaviteľov územnej samosprávy a vzdelávacích ustanovizní,
ktorým bolo vydané alebo odobraté potvrdenie na ich uskutočňovanie; tieto
informácie zverejňovať aj vo Vestníku vlády SR,

A.3.

úlohu v bode B.4 uznesenia vlády SR č. 1044 z 5. novembra 2003 pre ministra
vnútra, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra školstva, vedy,
výskumu a športu, predsedu Štatistického úradu SR – venovať zvýšenú
pozornosť vzdelávaniu zamestnancov zastupujúcich príslušný rezort
vo výboroch a pracovných skupinách Rady a EK s osobitnou pozornosťou
na ovládanie francúzskeho jazyka,

A.4.

úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 1044 z 5. novembra 2003
pre generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra SR,
generálnu tajomníčku služobného úradu Ministerstva financií SR, generálneho
tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR – v prípade zamestnancov vo verejnej službe pracujúcich
v oblasti záležitostí EÚ využívať možnosť uzavrieť dodatok k pracovnej
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zmluve, na ktorého základe príslušný pracovník bude zaviazaný zostať na
príslušnom ministerstve po absolvovaní školenia určené časové obdobie,
A.5.

úlohu v bode C.2 uznesenia vlády SR č. 1044 z 5. novembra 2003
pre generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra SR,
generálnu tajomníčku služobného úradu Ministerstva financií SR, generálneho
tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR – v prípade zamestnancov v štátnej službe pri splnení
ostatných zákonných podmienok využívať § 77 ods. 7 zákona o štátnej službe a
vydávať Rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie v oblasti európskej integrácie, v
ktorých sa ustanoví čas, po ktorý je štátny zamestnanec povinný zotrvať
v štátnozamestnaneckom pomere po získaní tejto kvalifikácie a suma, ktorú
štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnej službe,

A.6.

úlohu v bode B.40 uznesenia vlády SR č. 638 z 21. novembra 2012 pre
ministra vnútra – predložiť návrh optimalizácie 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,

A.7.

úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 22 z 9. januára 2013 pre ministra
vnútra – predložiť informáciu o praktickom overení postupov verejného
obstarávania na rokovanie vlády,

A.8.

úlohu č. 2 v mesiaci február z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2014 pre ministra vnútra – predložiť na rokovanie vlády 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,

A.9.

úlohu v bode C.3 uznesenia vlády SR č. 226 zo 14. mája 2014 pre ministra
vnútra a podpredsedu vlády a ministra financií – predložiť na rokovanie vlády
aktualizovaný návrh postupu realizácie opatrení procesu modernizácie územnej
samosprávy v Slovenskej republike,

A.10.

úlohu v bode B.4 uznesenia vlády SR č. 150 z 11. apríla 2018 pre ministra
vnútra – v príslušných právnych predpisoch legislatívne zakotviť povinnosť
používať štátny jazyk v písomných informáciách zverejňovaných v rámci
volebnej kampane formou volebných plagátov,

A.11.

úlohu v bode B.15 uznesenia vlády SR č. 42 z 30. januára 2019 pre ministra
vnútra a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny – monitorovať prípadný
návrat slovenských občanov zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a
Severného Írska do Slovenskej republiky vo zvýšenom počte, identifikovať
pracovné možnosti ich uplatnenia a v prípade potreby alokovať finančné
prostriedky v oblasti sociálnych dávok (najmä dávok v nezamestnanosti),

A.12.

úlohu v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 220 z 21. mája 2019 pre ministra
vnútra – zabezpečiť presun záväzku 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,

A.13.

úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 220 z 21. mája 2019 pre ministra
vnútra – zabezpečiť presun nepridelenej časti výkonnostnej rezervy z prioritnej
osi 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva Operačného
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programu Efektívna verejná správa v sume 2 490 780 eur z EÚ zdrojov
do prioritnej osi 3 – Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje,
A.14.

úlohu č. 66 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na mesiace september až december 2020 pre riaditeľa Národného
bezpečnostného úradu – predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na vedomie: členovia vlády
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
predseda Najvyššieho kontrolného úradu
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prednostovia okresných úradov
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
prednostovia krajských úradov
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