VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

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

67 /0
67

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

51 /0
7 /0
9 /0

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

Č.

Subjekt

Pripomienky Pripomienky Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali

1. Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

2. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

7 (7o,0z)

0 (0o,0z)

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

6. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

6 (6o,0z)

0 (0o,0z)

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

7 (7o,0z)

0 (0o,0z)

10. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

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

8 (8o,0z)

0 (0o,0z)

12 (12o,0z)

0 (0o,0z)

13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

15. Národná banka Slovenska

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

16. Národný bezpečnostný úrad

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

17. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

18. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

19. Štatistický úrad Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

20. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

12. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

21. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

22. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

23. Úrad vlády Slovenskej republiky

8 (8o,0z)

0 (0o,0z)

24. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

67 (67o,0z)

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
GPSR

MDaVSR

MDaVSR

Pripomienka
k predloženému návrhu nemá pripomienky
Bez pripomienok.
1. v návrhu uznesenia v bode A.2. žiadame zrušiť úlohu v bode
B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre ministra
dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí
aj pre MDV SR. 2. v návrhu uznesenia v bode A.6. žiadame
zrušiť úlohu v bode A.1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. 3. v
návrhu uznesenia v bode A.7. žiadame zrušiť úlohu v bode A.2.
uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre ministra
dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí
aj pre MDV SR. 4. v návrhu uznesenia v bode A.8. žiadame
zrušiť úlohu v bode A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR.
1. v návrhu uznesenia v bode A.2. žiadame zrušiť úlohu v bode
B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre ministra
dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí

Typ Vyh.

Spôsob vyhodnotenia

O

A Bez pripomienok.

O

A Bez pripomienok.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

aj pre MDV SR. 2. v návrhu uznesenia v bode A.6. žiadame
zrušiť úlohu v bode A.1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR. 3. v
návrhu uznesenia v bode A.7. žiadame zrušiť úlohu v bode A.2.
uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre ministra
dopravy a výstavby SR - Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí
aj pre MDV SR. 4. v návrhu uznesenia v bode A.8. žiadame
zrušiť úlohu v bode A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre ministra dopravy a výstavby SR Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MDV SR.

MFSR

MFSR

MFSR

k materiálu: V úlohe B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 233 z 15.
júna 2016 vypustiť v rámci termínu úlohy slová: „podľa lehôt na O
implementáciu určených v príslušných právnych aktoch“ – úloha
je bez určenia termínu.
k materiálu: V úlohe B.1 uznesenia vlády SR č. 329 zo 17. júna
2015 vložiť v rámci gestora na úrovni vlády SR za slovom:
O
„ministrom“ slová:: „vedúcemu Úradu vlády SR“ a v rámci
termínu úlohy vypustiť slovo: „priebežne“ – úloha je bez určenia
termínu.

k materiálu: V úlohe B.1 uznesenia vlády SR č. 344 z 3. júla

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

Na základe výsledkov MPK bola
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 329
N zo 17. júna 2015 vypustená z návrhu.
Z uvedeného dôvodu nebolo možné
pripomienku akceptovať.
Na základe výsledkov MPK bola
N úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 344 z
3. júla 2013 vypustená z návrhu. Z

2013 upraviť predkladateľa z: „podpredseda vlády a minister
spravodlivosti“ na: „vedúci Úradu vlády SR“.

MFSR

MFSR

MFSR

MFSR

MHSR

k materiálu: V úlohe B.1 uznesenia vlády SR č. 853 z 8.
decembra 2010 upraviť v rámci gestora na úrovni vlády SR
slovo: „minister“ na: „ministri“.

k materiálu: V úlohe B.3 uznesenia vlády SR č. 805 zo 17.
novembra 2010 upraviť predkladateľa z: „predsedníčka vlády“
na: „podpredseda vlády a minister financií“.
k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.2 žiadam zrušiť úlohu
B.6 uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
podpredsedu vlády a ministra financií. Odôvodnenie návrhu na
zrušenie platí aj pre MF SR.
k návrhu uznesenia vlády SR: Vypustiť bod A.3 návrhu
uznesenia vlády SR vzhľadom k tomu, že úloha B.2 uznesenia
vlády SR č. 109 z 20.februára 2008 bola zrušená pre všetky
zodpovedné osoby na základe uznesenia vlády SR č. 98 zo
16.februára 2011 – bod A.40. Rovnako žiadam vypustiť
predmetnú úlohu aj v časti: „vlastný materiál“.
k bodu A.3 návrhu uznesenia Bod A.3 návrhu uznesenia

uvedeného dôvodu nebolo možné
pripomienku akceptovať.

O

Na základe výsledkov MPK bola
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 853
N zo 8. decembra 2010 vypustená z
návrhu. Z uvedeného dôvodu nebolo
možné pripomienku akceptovať.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

Bod A.3. návrhu uznesenia vlády SR
bol vypustený. Rovnako bola
A
predmetná úloha vypustená z
vlastného materiálu.

O

A Bod A.3. návrhu uznesenia vlády SR
bol vypustený. Rovnako bola

navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Úloha B.2 uznesenia vlády
SR č. 109/2008 bola už zrušená bodom A.40 uznesenia vlády SR
č. 98/2011

MKSR

MOSR

MPRVSR

predmetná úloha vypustená z
vlastného materiálu.

Vlastný materiál Na str. 2 v prvom odseku za slovami
„niektorých zákonov“ odporúčame doplniť slová „v znení
neskorších predpisov“, na str. 5 a 6 opraviť slovo „stavených“ (
správne stavebných), na str. 10 v druhom odseku doplniť za
O
slovami „niektorých zákonov“ legislatívnu skratku (ďalej len
„zákon č. 218/2013 Z. z.“) a na str. 11 vo štvrtom odseku v
treťom riadku za slovami „predložiť návrh“ doplniť slovo
„novely“ a vypustiť 4., 5. a 6. riadok po slovo „na“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technické a gramatické pripomienky.
k návrhu uznesenia, body A.1., A.2., A.6., A.7., A.8., A.9.
(úlohy B.5. a B.6. uznesenia vlády č. 520 zo 7.6.2006, úloha B.1.
uznesenia vlády č. 853 z 8.12.2010, úlohy A.1., A.2. a A.3.
uznesenia vlády č. 653 z 24.9.2010 a úloha B.3. uznesenia vlády O
č. 805 zo 17.11.2010) žiadame zrušiť aj pre ministra obrany.
Odôvodnenie návrhov na zrušenie platí aj pre Ministerstvo
obrany SR. Poznámka: prosíme o primeranú úpravu ďalších
súčastí materiálu.
k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 1. žiadam zrušiť úlohu
v bode B. 5. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre

O

Pripomienky boli akceptované, avšak
vzhľadom na to, že pripomienky sa
ČA týkali aj ustanovení, ktoré boli
vypustené z návrhu, nebolo ich možné
zapracovať.

Pripomienky boli zapracované, avšak
vzhľadom na to, že niektoré uznesenia
ČA boli vypustené z návrhu, nie je možné
pripomienku zapracovať v plnom
rozsahu.

A Pripomienka bola zapracovaná.

podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MPRV SR.

MPRVSR

MPRVSR

MPRVSR

MPRVSR

k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 2. žiadam zrušiť úlohu
v bode B. 6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
O
podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre MPRV SR.
k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 6. žiadam zrušiť úlohu
v bode A. 1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj
pre podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre
MPRV SR.
k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 7. žiadam zrušiť úlohu
v bode A. 2. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj
pre podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre
MPRV SR.
k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 8. žiadam zrušiť úlohu
v bode A. 3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj
pre podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre
MPRV SR.

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

MPRVSR

MPSVRSR

MPSVRSR

MPSVRSR

MPSVRSR

k návrhu uznesenia vlády SR: V bode A. 9. žiadam zrušiť úlohu
v bode B. 3. uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010 aj
pre podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre
MPRV SR.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 6. žiadame zrušiť úlohu v O
bode A.1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre

A Pripomienka bola zapracovaná.

K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 1. žiadame zrušiť úlohu v
bode B. 5. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.
K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 10. žiadame zrušiť úlohu
v bode B. 1. uznesenia vlády SR č. 484 zo 6. júla 2011 aj pre
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.
K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 2. žiadame zrušiť úlohu v
bode B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.

MPSVRSR

MPSVRSR

MPSVRSR

MSSR

K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 7. žiadame zrušiť úlohu v
bode A.2. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre O
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.
K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 8. žiadame zrušiť úlohu v
bode A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre O
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.
K návrhu uznesenia vlády : V bode A. 9. žiadame zrušiť úlohu v
bode B. 3. uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2017 aj
pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny s rovnakým
odôvodnením.
k návrhu uznesenia : v bode A.2. navrhujeme zrušiť úlohu v
bode B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
ministra spravodlivosti SR a ostatné zodpovedné subjekty; v
bode A.6. navrhujeme zrušiť úlohu v bode A.1. uznesenia vlády
SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre ministra spravodlivosti
SR a ostatné zodpovedné subjekty; v bode A.7. navrhujeme
zrušiť úlohu v bode A.2. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.

A Pripomienka bola zapracovaná.

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

septembra 2010 aj pre ministra spravodlivosti SR a ostatné
zodpovedné subjekty; v bode A.8. navrhujeme zrušiť úlohu v
bode A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre
ministra spravodlivosti SR a ostatné zodpovedné subjekty; v
bode A.9. navrhujeme zrušiť úlohu v bode B.3. uznesenia vlády
SR č. 805 zo 17. novembra 2010 aj pre ministra spravodlivosti
SR a ostatné zodpovedné subjekty; - Odôvodnenie návrhu na
zrušenie platí pre všetkých nositeľov úloh z rovnakých dôvodov.
k návrhu uznesenia, bod A.11. (B.1. UV č. 344 z 3.7.2013)
Odporúčame v prípade, že z nariadenia EÚ 147/2013
MŠVVaŠSR nevyplývajú pre SŠHR žiadne povinnosti, zvážiť vykázanie
úlohy ako splnenej bez potreby jej zrušenia predkladaným
návrhom. Poznámka: podľa potreby primerane upraviť ďalšie
súčasti materiálu.
k návrhu uznesenia, bod A.12. (B.1. UV č. 329 z 17.6.2015)
Odporúčame v prípade, že z rozhodnutia EÚ 2015/632
MŠVVaŠSR nevyplývajú pre SŠHR žiadne povinnosti, zvážiť vykázanie
úlohy ako splnenej bez potreby jej zrušenia predkladaným
návrhom. Poznámka: podľa potreby primerane upraviť ďalšie
súčasti materiálu.
MŠVVaŠSR k návrhu uznesenia, bod A.13. (B.1. UV č. 233 z 15.6.2016)
Odporúčame textáciu: „úlohu č. 15 v mesiaci december z Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún

O

Na základe výsledkov MPK bola
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 344 z
N 3. júla 2013 vypustená z návrhu. Z
uvedeného dôvodu nebolo možné
pripomienku akceptovať.

O

Na základe výsledkov MPK bola
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 329
N zo 17. júna 2015 vypustená z návrhu.
Z uvedeného dôvodu nebolo možné
pripomienku akceptovať.

O

Pripomienka bola čiastočne
ČA zapracovaná, avšak v súlade s
vlastným materiálom.

až december 2016, schváleného uznesením vlády SR č. 233 z 15.
júna 2016 – predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových
zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej
núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
k návrhu uznesenia, bod A.14. (B.2. UV č. 233 z 15.6.2016)
Odporúčame z návrhu vypustiť a v prípade, že dôjde k
navrhovanému zrušeniu úlohy novelizovať zákon č. 218/2013 Z.
MŠVVaŠSR z., odporúčame túto úlohu vykázať ako splnenú (t. j. bez potreby
jej zrušenia predkladaným návrhom), za predpokladu, že SŠHR
neeviduje ďalšie otvorené úlohy z predmetného PLÚV na 2.
polrok 2016. Poznámka: primerane upraviť ďalšie súčasti
materiálu.
k návrhu uznesenia, body A.1, A.2, A.6., A.7., A.8., A.10. (B.5.
a B.6. UV 520 z 7.6.2006, A.1. až A.3. UV č. 653 z 24.9.2010,
MŠVVaŠSR
B.1. UV č. 484 z 6.7.2011) Odporúčame zrušiť pre všetkých
nositeľov z rovnakých dôvodov. Poznámka: primerane upraviť
ďalšie súčasti materiálu.
k vlastnému materiálu, Rok 2010, bod 1. (B.1. UV č. 853 z
MŠVVaŠSR 8.12.2010) Odporúčame v Odôvodnení zrušenia spresniť, z
akých dôvodov je nariadenie EÚ 974/2010 zastaralé/obsolétne
(čím bolo nahradené, či prebieha proces jeho zrušenia a pod.). V
prípade, ak z nariadenia nevyplývajú pre SŠHR žiadne

O

SŠHR SR súčasne navrhuje zrušenie
N úlohy B.1. a B.2. uznesenia vlády SR
č. 233 z 15 júna 2016.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

Na základe výsledkov MPK bola
úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 853
N zo 8. decembra 2010 vypustená z
návrhu. Z uvedeného dôvodu nebolo
možné pripomienku akceptovať.

povinnosti, odporúčame zvážiť vykázanie úlohy ako splnenej
bez potreby jej zrušenia predkladaným návrhom. Poznámka:
podľa potreby primerane upraviť ďalšie súčasti materiálu.
k vlastnému materiálu, Rok 2016, bod 1. (B.1. UV č. 233 z
15.6.2016) Odporúčame • v časti „Text úlohy“ identifikovať
úlohu nasledovne: „zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z
Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace
jún až december 2016 podľa termínov uvedených v materiáli –
úloha č. 15 v mesiaci december – Návrh zákona, ktorým sa mení
O
MŠVVaŠSR
a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a
ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a
doplnení niektorých zákonov“ • v časti „Gestor na úrovni vlády
SR“ uviesť iba predsedu SŠHR • vypustiť riadok „Termín úlohy:
podľa lehôt na implementáciu určených v príslušných právnych
aktoch“ • v časti „Odôvodnenie zrušenia“ uviesť len samotné
zdôvodnenie
k vlastnému materiálu, všeobecne Odporúčame jednotlivé
MŠVVaŠSR zrušované úlohy číslovať vzostupne v súlade s návrhom
uznesenia (nehľadiac na medzinadpisy vo forme rokov), z
dôvodu lepšej prehľadnosti materiálu.

MVSR

1. K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.2. žiadame úlohu
B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Zmena zákona o verejnom

Pripomienka bola čiastočne
zapracovaná. Termín úlohy bol
ČA
upravený v súlade s pripomienkou MF
SR.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

obstarávaní – podľa § 15 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, predmet zákazky, pri ktorej má
povinnosť verejný obstarávateľ využívať centralizované činnosti
vo verejnom obstarávaní, určí vykonávací predpis Ministerstva
vnútra SR. Úloha bola uložená na základe v tom čase platného
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Od roku 2006 boli novelami
pôvodného zákona o verejnom obstarávaní a súčasným zákonom
o verejnom obstarávaní prijaté významné zmeny, týkajúce sa
koncepcie centralizovaného verejného obstarávania. Úloha preto
stráca opodstatnenie.

MVSR

2. K vlastnému materiálu: V časti rok 2006 žiadame zrušenie
úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Zmena zákona o verejnom
obstarávaní – podľa § 15 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, predmet zákazky, pri ktorej má
O
povinnosť verejný obstarávateľ využívať centralizované činnosti
vo verejnom obstarávaní, určí vykonávací predpis Ministerstva
vnútra SR. Úloha bola uložená na základe v tom čase platného
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Od roku 2006 boli novelami
pôvodného zákona o verejnom obstarávaní a súčasným zákonom
o verejnom obstarávaní prijaté významné zmeny, týkajúce sa

A Pripomienka bola zapracovaná.

koncepcie centralizovaného verejného obstarávania. Úloha preto
stráca opodstatnenie.

MVSR

MVSR

MVSR

3. K návrhu uznesenia vlády SR: Bod A.3., uznesenie vlády SR
č. 109/2008, úloha B.2. žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Úloha
v bode B.2. uznesenia vlády SR bola zrušená uznesením vlády
SR č. 98 zo 16. februára 2011 bodom A.40.
4. K vlastnému materiálu: V časti rok 2008, str. 2, žiadame
vypustiť bod č.1., uznesenie vlády SR č. 109/2008, úloha v bode
B.2. Odôvodnenie: Úloha v bode B.2. uznesenia vlády SR bola
zrušená uznesením vlády SR č. 98 zo 16. februára 2011 bodom
A.40.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

5. K návrhu uznesenia vlády SR: V časti A.4. žiadame zrušenie
úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 109 z 20. septembra 2008 aj
pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Na tvorbu a
predkladanie materiálov na rokovanie vlády sa namiesto Portálu
právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk používa
O
https://www.slov-lex.sk/domov. Webové sídlo https://www.slovlex.sk/domov je nosným sídlom právneho a informačného
portálu Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre informačné
systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS
VS č. 55/2014 Z. z.

N Pripomienka bola akceptovaná.

MVSR

MVSR

6. K vlastnému materiálu: V časti rok 2008, str. 3, žiadame
zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 109 z 20. septembra
2008 aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Na tvorbu a
predkladanie materiálov na rokovanie vlády sa namiesto Portálu
právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk používa
O
https://www.slov-lex.sk/domov. Webové sídlo https://www.slovlex.sk/domov je nosným sídlom právneho a informačného
portálu Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre informačné
systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS
VS č. 55/2014 Z. z.
K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.10. žiadame úlohu A.2.
uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Úlohy boli uložené na
základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli ustanovenia
O
pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa
elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo
výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej
dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri
nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia
intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na
uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia
nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia,

A Pripomienka bola zapracovaná.

A Pripomienka bola zapracovaná.

prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a
podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska,
kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa
zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie
elektronických aukcií. (Súčasne platný zákon o verejnom
obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez
zverejnenia“).

MVSR

K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.6. žiadame úlohu A.1.
uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 zrušiť aj pre
ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Úlohy boli uložené na
základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli ustanovenia
pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa
elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo
výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej
O
dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri
nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia
intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na
uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia
nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia,
prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a
podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska,
kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa
zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie
elektronických aukcií. Súčasne platný zákon o verejnom

A Pripomienka bola zapracovaná.

obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez
zverejnenia“.

MVSR

MVSR

K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.8. žiadame zrušenie
úlohy A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010
zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Úlohy boli
uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli
ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce
sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo
výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej
dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri
O
nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia
intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na
uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia
nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia,
prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a
podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska,
kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa
zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie
elektronických aukcií. (Súčasne platný zákon o verejnom
obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez
zverejnenia“)
K vlastnému materiálu: V časti rok 2010, na str. 4, žiadame
zrušenie úlohy A.1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

A Pripomienka bola zapracovaná.

2010 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Zmena
zákona o verejnom obstarávaní – podľa § 15 ods. 4 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmet
zákazky, pri ktorej má povinnosť verejný obstarávateľ využívať
centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, určí
vykonávací predpis Ministerstva vnútra SR. Úloha bola uložená
na základe v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od roku 2006 boli novelami pôvodného zákona o verejnom
obstarávaní a súčasným zákonom o verejnom obstarávaní prijaté
významné zmeny, týkajúce sa koncepcie centralizovaného
verejného obstarávania. Úloha preto stráca opodstatnenie.

MVSR

K vlastnému materiálu: V časti rok 2010, str. 5, žiadame
zrušenie úlohy A.2. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra
2010 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Úlohy
boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli
O
ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce
sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo
výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej
dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri
nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia
intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na
uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia

A Pripomienka bola zapracovaná.

nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia,
prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a
podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska,
kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa
zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie
elektronických aukcií. (Súčasne platný zákon o verejnom
obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez
zverejnenia“).

MVSR

K vlastnému materiálu: V časti rok 2010, str. 6, žiadame
zrušenie úlohy A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra
2010 zrušiť aj pre ministerku vnútra SR. Odôvodnenie: Úlohy
boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli
ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce
sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo
O
výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej
dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri
nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia
intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na
uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia
nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia,
prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a
podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska,
kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa
zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie

A Pripomienka bola zapracovaná.

elektronických aukcií. (Súčasne platný zákon o verejnom
obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez
zverejnenia“).
k bodu A.9. v návrhu uznesenia navrhujeme zrušiť úlohu B.3.
MZVaEZSR uznesenia č. 805 zo 17. 11. 2010 aj pre ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Odôvodnenie zrušenia úlohy
tak ako ho uvádza SŠHR SR považujeme za dostatočné.

MŽPSR

NBS

NBÚSR

Žiadame zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra životného
prostredia SR, a to úlohy z návrhu uznesenia vlády SR 653 z
24.septembra 2010 pod bodmi A.1, A.2., A.3 s rovnakým
odôvodnením
bez pripomienok
1. K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V návrhu uznesenia
vlády Slovenskej republiky v bode A.3. žiadame zrušiť úlohu v
bode B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 109 z 20.
februára 2008 - aktualizovať údaje v Jednotnom informačnom
systéme na sledovanie legislatívneho procesu, ktoré sa týkajú
príslušného ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej
správy - aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.
Odôvodnenie: Odôvodnenie uvedené v návrhu na zrušenie platí
aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Bez pripomienok.

O

Bod A.40. uznesenia vlády SR č. 98
zo 16. februára 2011 zrušil bod. B.2.
uznesenia vlády SR č. 109 z 20.
februára 2008. Na základe uvedeného
N
bol bod A.3. návrhu uznesenia vlády
SR vypustený. Z uvedeného dôvodu
nebolo možné pripomienku
akceptovať.

NBÚSR

2. K uzneseniu vlády Slovenskej republiky V návrhu uznesenia
vlády Slovenskej republiky v bode A.9. žiadame zrušiť úlohu v
bode B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17.
novembra 2010 - pravidelne informovať verejnosť
prostredníctvom internetovej stránky o realizovaných
elektronických aukciách - aj pre riaditeľa Národného
bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Odôvodnenie uvedené v
návrhu na zrušenie platí aj pre riaditeľa Národného
bezpečnostného úradu.

Upozorňujeme, že posledné uznesenie vlády SR o určení
gestorstva k nariadeniam a rozhodnutiam (uznesenie vlády SR č.
282 zo dňa 20. júna 2018) neruší a nenahrádza tie
predchádzajúce. Všetky doterajšie neterminované úlohy musia
zostať v platnosti. Nie je ich možné zrušiť. Vyplývajú z nich
OAPSVLÚVSR povinnosti, ktoré musia rezorty plniť, a to aj v prípade, ak si
právne záväzný akt nevyžaduje implementáciu alebo
implementácia už bola rezortom zabezpečená. Určenie
gestorstva musí zostať v platnosti, aby sa do budúcnosti vedelo,
kto je zodpovedný za prípadný nesúlad vnútroštátneho právneho
poriadku (alebo postup) s nariadením alebo rozhodnutím.
Žiadame túto skutočnosť zohľadniť v predloženom materiáli.

PMÚSR

K návrhu uznesenia vlády a samotnému materiálu: Žiadame
nasledujúce úlohy: • úlohy A 1, A 2 a A3 vyplývajúce z
uznesenia 0653/2010 • úlohu B. 3 vyplývajúcu z uznesenia

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

Z návrhu na zrušenie niektorých úloh
z uznesení vlády SR bolo vypustené
zrušenie úloh vyplývajúcich z
A
uznesenia vlády SR č. 853 z
8.decembra 2010, č. 344 z 3. júla
2013, č. 329 zo 17 júna 2015.

O

Pripomienky boli zapracované, avšak
ČA vzhľadom na to, že niektoré uznesenia
boli vypustené z návrhu, nie je možné

0805/2010 • úlohy B.2 a B. 3 vyplývajúce z uznesenia 109/2008
zrušiť aj pre predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky. Odôvodnenie zrušenia príslušných úloh uvedené
predkladateľom platí aj pre Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky.

ŠÚSR

ÚGKKSR

ÚNMSSR

pripomienku zapracovať v plnom
rozsahu.

A.2 úlohu B.6 uznesenia č. 520 zo 7. júna 2006 žiadame zrušiť
aj pre predsedu Štatistického úradu SR A.4 úlohu B.3 uznesenia
č. 109 z 20. februára 2008 žiadame zrušiť aj pre predsedu
Štatistického úradu SR A.6 úlohu A.1 uznesenia č. 653 z 24.
septembra 2010 žiadame zrušiť aj pre predsedu Štatistického
O
úradu SR A.7 úlohu A.2 uznesenia č. 653 z 24. septembra 2010
žiadame zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR A.8 úlohu
A.3 uznesenia č. 653 z 24. septembra 2010 žiadame zrušiť aj pre
predsedu Štatistického úradu SR A.10 úlohu B.1 uznesenia č.
484 zo 6. júla 2011 žiadame zrušiť aj pre predsedu Štatistického
úradu SR
Žiadame zrušiť aj pre predsedníčku Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR, a to úlohy z návrhu uznesenia vlády SR pod
bodmi A.1., A.2., A.3., A.4., A.6., A.7.,A.8., A.9. a A.10., s
rovnakým odôvodnením.

Navrhujeme zrušiť aj pre predsedu Úradu pre normalizáciu,

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

Pripomienky boli zapracované, avšak
vzhľadom na to, že niektoré uznesenia
ČA boli vypustené z návrhu, nie je možné
pripomienku zapracovať v plnom
rozsahu.

O

Pripomienky boli zapracované, avšak
ČA vzhľadom na to, že niektoré uznesenia
boli vypustené z návrhu, nie je možné

metrológiu a skúšobníctvo SR, a to úlohy z návrhu uznesenia
vlády SR pod bodmi A.3. a A.4. s rovnakým odôvodnením.
ÚPPVII

ÚVSR

ÚVSR

ÚVSR

ÚVSR

Bez pripomienok
K návrhu uznesenia v bode A.2. si dovoľujeme požiadať o
zrušenie úlohy v bode B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna
2006 aj pre vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad
vlády SR.
K návrhu uznesenia v bode A.6. si dovoľujeme požiadať o
zrušenie úlohy v bode A.1. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre vedúceho Úradu vlády Slovenskej
republiky. Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí
aj pre Úrad vlády SR.
K návrhu uznesenia v bode A.7. si dovoľujeme požiadať o
zrušenie úlohy v bode A.2. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre vedúceho úradu vlády. Odôvodnenie
návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad vlády Slovenskej republiky.
K návrhu uznesenia v bode A.8. si dovoľujeme požiadať o
zrušenie úlohy v bode A.3. uznesenia vlády SR č. 653 z 24.
septembra 2010 aj pre vedúceho Úrad vlády Slovenskej

pripomienku zapracovať v plnom
rozsahu.
O

A Bez pripomienok.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka akceptovaná.

republiky. Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí
aj pre Úrad vlády SR.

ÚVSR

ÚVSR

ÚVSR

ÚVSR

Vlastný materiál, rok 2006, bod 2, uznesenie 520/2006/B.6.
Zrušenie pre koho: prosíme doplniť aj vedúceho úradu vlády
Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad vlády SR.
Vlastný materiál, rok 2010, bod 3, uznesenie 653/2010/A.2.
Zrušenie pre koho: prosíme o doplnenie vedúceho úradu vlády.
Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad
vlády SR.
Vlastný materiál, rok 2010, bod 4 uznesenie 653/2010/A.3.
Zrušenie pre koho: prosíme o doplnenie vedúceho úradu vlády.
Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad
vlády SR.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka bola zapracovaná.

O

A Pripomienka zapracovaná.

Vlastný materiál, rok 2010, bod. 2, číslo uznesenia 653/2010/A.1
Zrušenie pre koho: prosím doplniť aj vedúceho úradu vlády.
O
Odôvodnenie: Odôvodnenie návrhu na zrušenie platí aj pre Úrad
vlády SR.

A Pripomienka bola zapracovaná.

