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Číslo: 7075-23498/2020/OVA

Bratislava 4. novembra 2020

ZÁZNAM
z 50.
rokovania vlády Slovenskej republiky
4. novembra 2020
Rokovanie vlády viedol predseda vlády.
Vláda na návrh ministra životného prostredia a predsedu vlády zaradila do programu
rokovania materiál a návrh uznesenia uvedený v bode 14. a 15. tohto záznamu.
Jednotlivé body programu vláda prerokovala s týmito závermi:
1.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Remiášovej, Milana
Vetráka, Jaromíra Šíbla, Moniky Kozelovej a Gábora Grendela na vydanie zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z.
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov (tlač 224) (č. m.: UV-20217/2020)
Predložila: ministerka kultúry
Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

2.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z.
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov (tlač 229) (č. m.: UV-20219/2020)
Predložila: ministerka kultúry
Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

3.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z.
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších
predpisov (tlač 222) (č. m.: UV-20216/2020)
Predložila: ministerka kultúry
Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.
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4.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana
Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov (tlač 219) (č. m.: UV-20214/2020)
Predložila: ministerka kultúry
Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

5.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 212) (č. m.: UV20614/2020)
Predložil: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 695.

6.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (tlač 223) (č. m.: UV-20362/2020)
Predložil: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

7.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1996 Zb. o nemorálnosti a protiprávnosti
komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 225)
(č. m.: UV-20363/2020)
Predložila: ministerka spravodlivosti
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 696.

8.

Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 (č. m.: UV23522/2020)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 697.

9.

Návrh na zrušenie Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia
za obdobie rokov 2019 – 2020 a návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 418 zo 4. septembra 2019 (č. m.: UV-23495/2020)
Predložil: minister zdravotníctva
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 698.

10.

Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu
(č. m.: UV-23622/2020)
Predložil: minister životného prostredia
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 699.
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11.

Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách
na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (č. m.: UV-23701/2020)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 700.

12.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (č. m.: UV23725/2020)
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 701.

13.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(č. m.: UV-23724/2020)
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 702.

14.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (č. m.: UV-23722/2020)
Predložil: minister životného prostredia
Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 703.

15.

Návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 (č.: UV-23822/2020)
Predniesol: predseda vlády
Vláda na základe ústneho návrhu prijala uznesenie č. 704.

16.

Materiály pre informáciu:

a.

Informácia zo 130. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 20.
októbra 2020 (č. m.: UV-23254/2020)
Predložil: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vláda vzala na vedomie predložený materiál.
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b.

Informácia o priebehu a výsledkoch 64. zasadnutia Generálnej konferencie
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (č. m.: UV-23527/2020)
Predložila: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

17.

Rôzne:
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
predložila členom vlády formou prezentácie „Stav implementácie jednotlivých
operačných programov EŠIF k 30. 9. 2020 - riziká a vyhodnotenie opatrení na ich
elimináciu”.

(overil)
Igor Matovič
predseda vlády
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