Predkladacia správa
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“),
ostatný ústredný orgán štátnej správy pre štátne hmotné rezervy (hmotné rezervy, mobilizačné
rezervy, pohotovostné zásoby) a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení
na riešenie stavu ropnej núdze, predkladá na základe § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere
mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠHR“), ako aj v súlade
s uznesením vlády SR č. 26 z 23. januára 2019 k Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „BR SR“) na rok 2019 na rokovanie BR SR a na rokovanie vlády SR
materiál s názvom „Informácia o stave pohotovostných zásob“. Predkladaný materiál je
nelegislatívnym materiálom informatívneho charakteru.
SŠHR SR vytvára pohotovostné zásoby (ďalej len „PZ“) na základe zákona
o ŠHR, a to v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, predovšetkým
Ministerstvom vnútra SR a okresnými úradmi. V roku 2018 SŠHR SR vykonala v súčinnosti
s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a okresnými úradmi kvantitatívnu aj
kvalitatívnu analýzu skladovaných komodít PZ s cieľom ich účelného a efektívneho použitia
pri riešení vzniknutých krízových situácií a mimoriadnych udalostí na území SR vyvolaných
klimatickými zmenami. Na základe vykonanej analýzy bol vypracovaný materiál „Návrh
tvorby pohotovostných zásob na roky 2019 – 2020“, ktorý bol v novembri 2018 predložený
vláde SR na schválenie. Uvedený materiál schválený uznesením vlády SR č. 513 z 20.
novembra 2018 stanovil materiálovú skladbu PZ na roky 2019 – 2020 a špecifikoval tvorbu
a doplnenie súčasných, ako aj novo zavedených komodít do stanoveného cieľového stavu.
Materiál „Informácia o stave pohotovostných zásob“ definuje spôsob uskladnenia PZ, ich
štruktúru, zmeny v materiálovej skladbe v ustanovenom období, ako aj použitie PZ, ktoré boli
poskytnuté obyvateľstvu postihnutému mimoriadnou udalosťou.
Cieľom predkladaného informatívneho materiálu je:
a) na základe uznesenia vlády SR č. 26 z 23. januára 2019 k Plánu práce BR SR na rok
2019 predložiť na rokovanie BR SR „Informáciu o stave pohotovostných zásob“,
ktorú na základe odporúčania BR SR vezme vláda SR na vedomie,
b) informovať BR SR a následne vládu SR o stave PZ k 31.08.2019.
Predkladaný materiál nelegislatívneho charakteru nepodlieha pripomienkovému
konaniu v zmysle čl. 10 ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na
rokovanie vlády Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001
v aktuálne platnom znení z dôvodu, že ide o informatívny materiál, ktorý vláda berie
záznamom len na vedomie.

