Návrh
na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z ... júla 2020 č. ...)
Čl. I
Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) schválený
uznesením vlády Slovenskej republiky z 23. marca 2020 č. 148 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 1 sa za slová „§ 1 ods. 2“ vkladajú slová „a § 1aaa“.
2. V čl. 1 ods. 2 sa slová „Štefana Holého“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ktorý neriadi
ministerstvo podľa § 1aaa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z.“.
3. V čl. 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) posudzovania interných a externých služieb.“.
4. V čl. 3 odsek 2 znie:
„(2) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä:
a) usmerňuje a koordinuje plnenie úloh v oblasti legislatívy,
b) koordinuje legislatívny proces na úrovni vlády,
c) zabezpečuje koordináciu ústredných orgánov štátnej správy v oblasti tvorby
legislatívy vrátane koordinácie pripomienkového konania,
d) zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy legislatívne činnosti spojené
s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov,
e) môže, na základe dohody s príslušným ministerstvom, zabezpečovať činnosti podľa
písmena d) aj pre ministerstvá,
f) je predsedom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky,
g) koordinuje proces prijímania stanoviska vlády k návrhu zákona, ktorý podal výbor
alebo poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
h) zaujíma stanovisko k rozporu právnej povahy pri materiáloch predkladaných na
rokovanie vlády,
i) zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky,
j) zabezpečuje správu a prevádzkovanie informačného systému verejnej správy SlovLex,
k) zvoláva po dohode s predkladateľom a vedie verejné vypočutie k návrhu právneho
predpisu určenému uznesením vlády Slovenskej republiky pred jeho predložením
na pripomienkové konanie,
l) prerokúva s príslušným predkladateľom zámer predložiť návrh zákona alebo návrh
ústavného zákona, ktorý sa nevypracoval na základe uznesenia vlády, na
pripomienkové konanie.“.
5. V čl. 3 odsek 3 znie:
„(3) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. b) najmä:

a) zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb
ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných
alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej
správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a
právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z
hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,
b) zabezpečuje posúdenie interných a externých právnych služieb a právne zastúpenia,
vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi
štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými
osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom
verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,
c) navrhuje po posúdení podľa písmen a) a b) opatrenia na racionalizáciu a
optimalizáciu poskytovania týchto služieb s cieľom vyššej hospodárnosti
a účelnosti.“.
6. Za článok 3 sa vkladá článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 3a
Ďalšia pôsobnosť podpredsedu vlády
(1) Podpredseda vlády môže po dohode s príslušným ministrom alebo vedúcim
ostatného ústredného orgánu štátnej správy na ministerstvách, na ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy a u subjektoch v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných
ústredných orgánov štátnej správy vykonávať hĺbkový audit, ktorého cieľom je
zozbierať a analyzovať relevantné skutočnosti vrátane preverenia všetkých právnych
vzťahov.
(2) Finančné krytie hĺbkového auditu podľa odseku 1 zabezpečuje príslušný minister
alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy v rozsahu, ktorý určí dohoda
podľa odseku 1.“.
7. V čl. 5 odsek 1 znie:
„(1) Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) plní aj úlohy spojené s
odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu
vlády; rovnako plní úlohy aj pre jeho štátneho tajomníka. Na úrade vlády sa zriadi
kancelária podpredsedu vlády, ktorá pomáha svojou činnosťou plniť úlohy, ktoré
vyplývajú pre podpredsedu vlády z jeho funkcie vo vláde, ako aj sekretariát štátneho
tajomníka.“.
8. V čl. 5 ods. 2 sa za slovo „svojej“ vkladajú slová „priamej riadiacej“.

Čl. II
Táto zmena a doplnenie štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.

