Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) sa vydáva v súlade s §1
ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy.
(2) Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy podpredsedu vlády
Slovenskej republiky Štefana Holého (ďalej len „podpredseda vlády“), zásady činnosti,
organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy podpredsedu vlády k ministerstvám
a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným
subjektom.
(3) Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná.

Článok 2
Postavenie podpredsedu vlády
(1) Podpredseda vlády ako člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ktorý neriadi
ministerstvo, bol vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky dňa 21. 3. 2020.
(2) V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si podpredseda
vlády môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie,
zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti
členov vymedzí podpredseda vlády.
Článok 3
Pôsobnosť podpredsedu vlády
(1) Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach:
a) legislatívy,
b) strategického plánovania.

(2) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä:
a) je predsedom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky,
b) koordinuje legislatívny proces na úrovni vlády,
c) koordinuje proces prijímania stanoviska vlády k návrhu zákona, ktorý podal výbor alebo
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
d) zaujíma stanovisko k rozporu právnej povahy pri materiáloch predkladaných na rokovanie
vlády.
(3) Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. b) najmä:
zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania
národného strategického rámca, ako aj koordináciu strategických projektov určených
vládou,
b) zabezpečuje koordináciu hodnotenia vybraných vplyvov,
c) zaujíma stanovisko k rozporu vecnej povahy pri materiáloch predkladaných na rokovanie
vlády,
d) vykonáva analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej
a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými
prioritami Programového vyhlásenia vlády.
a)

(4) Podpredseda vlády plní aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda vlády Slovenskej
republiky.

Článok 4
Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej
správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom
(1) Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu
k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy ako koordinačný, odborný
a konzultačný orgán.
(2) Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť a informácie.
(3) Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory
a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy,
expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných
inštitúcií.

Článok 5
Vzťah podpredsedu vlády k Úradu vlády Slovenskej republiky
(1) Plnenie úloh podpredsedu vlády organizačne a technicky zabezpečuje Úrad vlády
Slovenskej republiky (ďalej len „ úrad vlády“). Na úrade vlády sa zriadi kancelária
podpredsedu vlády, ktorá pomáha svojou činnosťou plniť úlohy, ktoré vyplývajú pre
podpredsedu vlády z jeho funkcie vo vláde.
(2) Podpredseda vlády ako gestor koordinuje a riadi pri plnení svojich úloh príslušné
organizačné útvary úradu vlády vo svojej pôsobnosti, ktoré sú určené organizačným
poriadkom úradu vlády.
(3) Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Návrh rozpočtu týkajúci sa plnenia úloh podpredsedu
vlády sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády.
Podpredseda vlády predkladá úradu vlády návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady
potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podpredsedu vlády v čase prípravy štátneho
rozpočtu na nasledujúci rok.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

