Predkladacia správa
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR
SR“), ostatný ústredný orgán štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu
a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze, predkladá na základe
§ 19 ods. 5 a 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“), na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR materiál „Návrh tvorby
pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022“, ktorého súčasťou je aj „Informácia o stave
pohotovostných zásob“.
Predkladaný materiál navrhuje úpravu materiálovej štruktúry a skladby
pohotovostných zásob (ďalej len „PZ“) na obdobie rokov 2021 – 2022 a uvádza komparáciu
aktuálne platnej skladby PZ (2019 – 2020) s novo navrhovanou skladbou PZ (2021 – 2022).
„Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022“ špecifikuje tvorbu a doplnenie
súčasných, ako aj novo zavedených komodít do stanoveného optimálneho stavu. Súčasťou
predkladaného materiálu je aj „Informácia o stave pohotovostných zásob“, vypracovaná
so stavom k 30.09.2020, ktorá poukazuje na súčasné rozmiestnenie, skladovanie, tvorbu
a doplnenie, použitie PZ na území SR a použitie PZ na účely poskytnutia materiálnej
humanitárnej pomoci SR do zahraničia.
Cieľom predkladaného materiálu SŠHR SR je:
a) stanoviť štruktúru a skladbu PZ na obdobie rokov 2021 – 2022,
b) špecifikovať tvorbu a doplnenie PZ do optimálneho stavu,
c) predložiť BR SR, a na základe jej odporúčania vláde SR „Návrh tvorby
pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022“ na schválenie a realizovať schválené
zmeny,
d) informovať BR SR a vládu SR o stave PZ prostredníctvom „Informácie o stave
pohotovostných zásob“.
Doložka vybraných vplyvov bola vypracovaná na základe Jednotnej metodiky
na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára
2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76
z 24. februára 2016. Materiál nevykazuje vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy
na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy
na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný krátkodobý plánovací materiál v oblasti tvorby a doplnenia PZ „Návrh
tvorby pohotovostných na roky 2021 – 2022“, ktorého súčasťou je aj „Informácia
o stave pohotovostných zásob“, materiál informatívneho charakteru, bol predmetom
medzirezortného pripomienkového konania, bol prerokovaný vo výbore BR SR pre civilné
núdzové plánovanie. Na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR sa predkladá
bez rozporov.

