Príloha č. 2

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR vydaných od 01.01.1995 do 30.06.2020
a splatných v 2. štvrťroku 2020 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády pre investície
a informatizáciu, resp. vedúcemu Úradu podpredsedníčky vlády pre investície
a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020
plniť celkom 249 úloh.
Zo 130 termínovaných úloh bolo 26 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 22 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 1 úloha bola nesplnená
a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 104 úloh. Zo 119 netermínovaných
úloh boli splnené 3 úlohy.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
350/2017 B.2. predložiť správu o dosiahnutých Vzhľadom na situáciu v SR spôsobenej
24.07.2017 výsledkoch v národných prioritách pandémiou COVID-19, podpredsedníčka vlády SR
implementácie Agendy 2030
pre investície a informatizáciu požiadala listom
č. 001329/2020/OKA2030-8 zo dňa 23.06.2020
Termín: do 30.06.2020
predsedu vlády SR o odklad termínu plnenia úlohy
do 30.09.2020. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
ÚPVII doručená nebola.
Úloha nesplnená.
2. Ministerstvo hospodárstva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 332 úloh.
Zo 108 termínovaných úloh bolo 21 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 16
úloh bolo splnených v termíne, 1 úloha splnená oneskorene, 1 úloha nesplnená a 3 úlohy boli
zrušené. V ďalšom období je splatných 87 úloh. Z 224 netermínovaných úloh bolo splnených
14 úloh a 2 úlohy boli zrušené.

Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.8. zabezpečiť prebratie smernice
27.03.2019 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2002, ktorou sa mení smernica
2012/27/EÚ
o
energetickej
efektívnosti a vykonať notifikáciu
Termín: do 25.05.2020

Príčina nesplnenia úloh
Úloha
bola
čiastočne
zabezpečovaná
implementáciou nariadenia EP a Rady EU
č. 2018/1999 o riadení energetickej únie,
a to konkrétne vypracovaním Integrovaného
národného energetického a klimatického plánu
na obdobie rokov 2021-2030, ktorý vláda SR
schválila
dňa
11.12.2019.
Ministerstvo
hospodárstva SR listom č. 14972/2020-412026351 zo dňa 20.05.2020 požiadalo predsedu
vlády SR o odklad termínu predmetnej úlohy
do 31.12.2020. Predseda vlády SR listom
č. 4293/2020/KPV zo dňa 15.06.2020 uviedol,
že berie na vedomie, že úloha nebola splnená
a zároveň požiadal o splnenie úlohy v najskoršom
možnom termíne.
Úloha nesplnená.

3. Ministerstvo financií SR
Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 344 úloh.
Zo 124 termínovaných úloh bolo 18 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 9 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 7 úloh bolo nesplnených.
V ďalšom období je splatných 106 úloh. Z 220 netermínovaných úloh bolo splnených 18 úloh
a 1 úloha bola zrušená.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
111/2018 B.5. predložiť na rokovanie vlády
14.03.2018 návrh právneho predpisu, ktorým sa
zabezpečí prebratie smernice Rady
(EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017,
ktorou
sa
mení
smernica
2006/112/ES
a
smernica
2009/132/ES, pokiaľ ide o určité
povinnosti týkajúce sa dane z
pridanej hodnoty pri poskytovaní
služieb a predaji tovaru na diaľku

Príčina nesplnenia úloh

Na EÚ úrovni prebiehala v roku 2019
diskusia k návrhu smernice, ktorou sa bude
meniť a dopĺňať smernica Rady (EÚ)
2006/112/ES o spoločnom systéme dane
z pridanej
hodnoty a k vykonávaciemu
nariadeniu Rady, ktorým sa bude meniť a dopĺňať
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011
s cieľom
stanoviť
detailné
pravidlá
pri poskytovaní služieb a predaji tovaru
na diaľku. Vzhľadom k tomu, že predpokladaný
termín zverejnenia týchto predpisov v Úradnom
Termín: do 31.12.2019 (týka sa vestníku EÚ bol začiatok roka 2020, nebolo
článkov 2 a 3 smernice)
možné zabezpečiť transpozíciu č. 2 a 3 smernice
Nový termín: do 30.06.2020
v stanovenom
termíne do 31.12.2019.
(listom
predsedu
vlády
SR Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“)
č. 8670/2019/KPV
opätovne požiadalo listom č. MF/021934/2020
zo dňa 23.12.2019)
zo dňa 16.06.2020 predsedu vlády SR
o predĺženie termínu z dôvodu neočakávanej
krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID19 do 31.08.2020. Z uvedeného dôvodu sa
legislatívny proces k návrhu zákona, ktorým sa
bude
citovaná
smernica
transponovať
do právneho poriadku SR, neočakávane predĺžil.
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR
doručená nebola.
Úloha nesplnená.

474/2018 B.2. vypracovať
a
zverejniť Náročnosť úlohy spôsobuje mierne zdržanie.
10.10.2018 záverečnú správu revízie výdavkov Kľúčové je, v spolupráci s Inštitútom kultúrnej
na kultúru
politiky doručiť kvalitné dokumenty. Z dôvodu,
že na vypracovaní a zverejnení revízie výdavkov
Termín: do 31.03.2020
na kultúru sa intenzívne pracuje MF SR požiadalo
Nový termín: do 30.06.2020
predsedu vlády SR listom č. MF/007558/2020(listom
predsedu
vlády
SR 2979 zo dňa 25.06.2020 o posun termínu
č. 4494/2020/KPV
plnenia úlohy do 31.07.2020. Odpoveď predsedu
zo dňa 15.06.2020)
vlády SR zatiaľ MF SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
188/2019 B.4. vypracovať a zverejniť revíziu Náročnosť úlohy spôsobuje mierne zdržanie.
17.04.2019 výdavkov ministerstva vnútra
Kľúčové je, v spolupráci s ministerstvom vnútra
doručiť kvalitné dokumenty. Z dôvodu,
Termín: do 31.03.2020
že na vypracovaní a zverejnení revízie výdavkov
Nový termín: do 30.06.2020
ministerstva vnútra sa intenzívne pracuje, MF SR
(listom
predsedu
vlády
SR požiadalo
predsedu
vlády
SR
listom
č. 4493/2020/KPV
č. MF/007558/2020-2979 zo dňa 25.06.2020
zo dňa 15.06.2020)
o posun termínu plnenia úlohy do 31.07.2020.
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR
doručená nebola.
Úloha nesplnená.
188/2019 B.5. vypracovať a zverejniť revíziu Náročnosť úlohy spôsobuje mierne zdržanie.
17.04.2019 výdavkov na obranu
Kľúčové je, v spolupráci s ministerstvom obrany
doručiť kvalitné dokumenty. Z dôvodu,
Termín: do 31.03.2020
že na vypracovaní a zverejnení revízie výdavkov
Nový termín: do 30.06.2020
na obranu sa intenzívne pracuje, MF SR požiadalo
(listom
predsedu
vlády
SR predsedu vlády SR listom č. MF/007558/2020č. 4493/2020/KPV
2979 zo dňa 25.06.2020 o posun termínu plnenia
zo dňa 15.06.2020)
úlohy do 31.07.2020. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MF SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
357/2019 B.2. uvoľniť finančné prostriedky
03.07.2019 v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva
financií SR č. 26825/2005 – 441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií SR zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná
správa v sume 10 200 000 eur
v zmysle bodu A.2. pri dodržaní
podmienok stanovených zákonom
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci
a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

MF SR požiadalo predsedu vlády SR listom
č. MF/006838/2020-442 zo dňa 25.06.2020
o posun termínu plnenia predmetnej úlohy
do 30.09.2020. Dôvodom žiadosti je skutočnosť,
že zostávajúce finančné prostriedky v sume
680 000 eur neboli poukázané, nakoľko nie je
ukončený proces posudzovania dotácie z hľadiska
štátnej pomoci. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MF SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.12.2019
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 8818/2019/KPV
zo dňa 20.01.2020)
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
402/2019 B.4. uvoľniť finančné prostriedky
21.08.2019 v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva
financií SR č. 26825/2005 – 441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva financií SR zo zdrojov
kapitoly Všeobecná pokladničná
správa v sume 2 000 000 eur
v zmysle bodu A.4. pri dodržaní
stanovených podmienok

Príčina nesplnenia úloh
Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade
nebol ukončený proces posúdenia z hľadiska
štátnej
pomoci,
MF
SR
listom
č. MF/006753/2020-442 zo dňa 15.06.2020
požiadalo predsedu vlády SR o posun termínu
plnenia úlohy do 31.10.2020. Odpoveď predsedu
vlády SR zatiaľ MF SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.12.2019
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 2795/2020/KPV
zo dňa 09.03.2020)
284/2020 B.2. predložiť na rokovanie vlády SR
11.05.2020 návrh
projektov
a
investícií
na podporu slovenskej ekonomiky
v rokoch 2020 – 2021
Termín: do 26.05.2020
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 2795/2020/KPV
zo dňa 09.03.2020)

Kvôli neskoršiemu predloženiu podkladov
potrebných na vypracovanie návrhu projektov
a investícií MF SR od viacerých kapitol štátneho
rozpočtu, nebolo možné do stanoveného termínu
vypracovať a predložiť kompletný návrh. MF SR
požiadalo
predsedu
vlády
SR
listom
č. MF/012135/2020-2971
zo dňa 25.06.2020
o posun termínu plnenia úlohy do 31.07.2020.,
Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR
doručená nebola.
Úloha nesplnená.

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy a výstavby v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 312 úloh.
Z 233 termínovaných úloh bolo 52 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 32 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 15 úloh bolo
nesplnených a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 181 úloh. Zo 79
netermínovaných úloh bolo splnených 16 úloh.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
23/2009
B.2. nárokovať finančné prostriedky
14.01.2009 pri návrhu štátneho rozpočtu na
príslušný rok cestou Ministerstva
financií SR vo výške podľa analýzy,
priebežne spresnenej pri zostave
rozpočtu na príslušný rok
Termín: do 31.05. každoročne

Príčina nesplnenia úloh
Sekcia civilného letectva Ministerstva dopravy
a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) ku dňu
31.05.2020 nepredložila nároky na rozpočet
verejnej správy na rok 2021 vo vzťahu
k letiskovým spoločnostiam a k štátnemu podniku
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.
Hlavným dôvodom je skutočnosť, že dňa
11.03.2020 vláda SR uznesením č. 111/2020
vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 12.03.2020 od 06:00
hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu
situáciu v súvislosti s ohrozením verejného
zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARSCoV-2. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie
bolo
vytvorenie
podmienok
na
prijatie
nevyhnutných
opatrení
na
zamedzenie
a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti
ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného
ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia
COVID- 19 vydal Úrad verejného zdravotníctva
SR niekoľko opatrení pri ohrození verejného
zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia COVID-19 a boli aj
Ústredným krízovým štábom prijaté rôzne
odporúčania, ako napríklad uzatvorenie niektorých
prevádzok, vyhlásenie zákazu vykonávania
určených civilných letov s miestom vzletu
na území iného štátu a s miestom pristátia
na území Slovenskej republiky a pod. S ohľadom
na vyššie uvedené je v súčasnosti prioritou
riešenie
otázky
ekonomických
následkov
vyplývajúcich z vyhlásenej mimoriadnej situácie
vo vzťahu na štátny rozpočet na rok 2020.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
586/2013
B.16. zabezpečiť začatie realizácie Projekt je zaradený v zásobníku národných
09.10.2013 projektu „I/64 obchvat Prievidze, 1. projektov Operačného programu Integrovaná
etapa, druhá stavba“
infraštruktúra
(ďalej
len
„OPII“)
na financovanie z
Európskeho
fondu
Termín: do 31.12.2015
regionálneho rozvoja. Začatie realizácie projektu
Nový termín: do 30.06.2019
„I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba“
(listom predsedu vlády SR
je podmienené vypracovaním a odporučením
č. 4308/2018/KPV
z výsledkov štúdie realizovateľnosti „I/64 Žilina
zo dňa 13.03.2018)
– Topoľčany“ v zmysle vyzvania č. OPII2016/6.2/SSC-14-NP, bodu 1. Úloha je priamo
naviazaná na uznesenie vlády č. 499 z roku 2014,
úlohu B.7. „Zabezpečiť prípravu a spracovanie
štúdie realizovateľnosti stavby Preložka cesty
I/64 Žilina – Juh“. Verejné obstarávanie
na štúdiu realizovateľnosti „I/64 Žilina –
Topoľčany“ sa začalo v júli 2015, zmluva o dielo
bola pre komplikácie v procese verejného
obstarávania podpísaná v januári 2019.
Vzhľadom na omeškanie z dôvodov na strane
spracovateľa štúdie bola štúdia dodaná
s oneskorením.
V
súčasnosti
prebieha
pripomienkovanie finálnej verzie štúdie. Ak
výsledky štúdie odporučia výstavbu obchvatu
mesta Prievidza, bude možné projekt financovať
z OPII a bude možné vyhlásiť verejné
obstarávanie na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti
prebieha majetkovoprávne vysporiadanie stavby,
po ktorého ukončení začne stavebné konanie
s cieľom získania stavebného povolenia.
Predpoklad začatia výstavby obchvatu je
po získaní stavebného povolenia v prvom
kvartáli roka 2021. MDV SR listom
č. 05786/2019/SRP/43669 zo dňa 27.05.2019
opäť požiadalo predsedu vlády SR o predĺženie
termínu splnenia úlohy do 30.11.2020. Predseda
vlády listom č. 6018/2019 zo dňa 20.08.2019
vzal na vedomie, že úloha nie je splnená.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
140/2015
B.21. zabezpečiť
začatie
25.03.2015 rekonštrukcie
cesty
európskeho
významu
I/50
v
úseku
od mimoúrovňovej križovatky s D1
po kataster Mníchova Lehota, vrátane
nehodovej križovatky cesty I/50II/507-III/507075
Termín: do 31.12.2016

Príčina nesplnenia úloh
Projekt je zaradený v zásobníku národných
projektov OPII na financovanie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. V súčasnosti je
dodaná dokumentácia pre stavebné povolenie
a dokumentácia pre ponuku. Majetkovoprávne
vysporiadanie je ukončené. V súčasnosti
prebieha stavebné konanie s cieľom získania
stavebného povolenia. Zároveň sa pripravujú
súťažné podklady, ktoré budú v priebehu
mesiaca september predložené na kontrolu
na Riadiaci orgán OPII. Predpoklad začatia
verejného obstarávania je v mesiaci október
2020. Ukončenie verejného obstarávania
a podpis zmluvy o dielo v prípade ak nedôjde
k revíznym postupom v procese verejného
obstarávania predpokladáme v druhom kvartáli
2021. Na základe vyššie uvedeného MDV SR
preto požiadalo o aktualizovanie harmonogramu
prípravy rekonštrukcie mosta. Slovenská správa
ciest (ďalej len „SSC“) zaslala harmonogram,
v ktorom stanovila začatie realizácie prác
na 05/2021.
Úloha nesplnená.

8

Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
140/2015
B.28. zabezpečiť začatie realizácie S realizáciou pôvodne pripravovanej stavby sa
25.03.2015 križovatky ciest I/61 a II/516 v nezačalo, pretože stavebný úrad nevydal
Trenčianskej Teplej
stavebné povolenie. V rámci SSC bol spracovaný
aj prepočet na výhľad realizácie svetelne riadenej
Termín: do 31.12.2016
križovatky, ktorý taktiež nevyhovel. Vzhľadom
ku komplikovanej dopravnej situácii, bola
vypracovaná technická štúdia, ktorej cieľom je
komplexné posúdenie priesečnej križovatky ciest
I/61, II/516 a miestnej komunikácie, a návrh
najvhodnejšieho
technického
riešenia
pri zohľadnení ekonomických a dopravnoinžinierskych parametrov a nárokov na danú
križovatku. Hlavným cieľom navrhnutej štúdie je
odstránenie
najkritickejších
problémových
prvkov na riešenej križovatke, a to z pohľadu
plynulosti jazdy, bezpečnostného hľadiska,
pohybu chodcov a predovšetkým nevyhovujúcej
kapacity jednotlivých vetiev tak, aby upravený
stav križovatky vyhovoval súčasným, ako aj
výhľadovým nárokom na dopravu. Pre ďalší
stupeň projektovej dokumentácie je odporúčané
doplniť pedologický prieskum, bilanciu skrývky
humusového horizontu, inžinierskogeologický
prieskum, hydrogeologický prieskum, hlukovú
štúdiu a posudzovanie vplyvov na životné
prostredie. Novú projektovú dokumentáciu bude
potrebné vypracovať podľa technického riešenia,
ktoré bude priechodné pre všetky zúčastnené
strany. Bude potrebné opätovne vstúpiť
do územného konania, čo bude mať za následok
predĺženie procesu prípravy na získanie
potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení.
MDV SR listom č . 10855/2020/SCDPK/42620M zo dňa 01.06.2020 požiadalo predsedu vlády
SR
o odklad
termínu
plnenia
úlohy
do 31.12.2023. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MDV SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
335/2015
B.4. zabezpečiť začatie realizácie
24.06.2015 projektu Výstavba a zlepšenie
bezpečnostných parametrov mostov
na cestách I. triedy - I/59 Liptovská
osada - most 052
Termín: do 31.12.2016
Nový termín: do 30.06.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 6139/2018/KPV
zo dňa 10.05.2018)

601/2015
04.11.2015

B.13. zabezpečiť začatie verejného
obstarávania na dokumentáciu pre
územné rozhodnutie a dokumentáciu
stavebného zámeru pre stavbu „I/79
Hriadky – Trebišov, preložka cesty“
podľa
výsledkov
štúdie
realizovateľnosti
Termín: do 31.12.2016

Príčina nesplnenia úloh
Z dôvodu zväčšenia rozsahu poškodenia mosta
a s tým súvisiacej potreby aktualizácie
projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) bolo
verejné obstarávanie vyhlásené až v decembri
2018. V súčasnosti je zmluva na dodanie PD
podpísaná s úspešným uchádzačom. Pôvodne
predpokladaná lehota dodania sa pre rozšírenie
nárokov na PD z dôvodu rozsahu poškodenia
mosta predĺžila zo štyroch na osem mesiacov.
PD bola dodaná dňa 31.10.2019. Z dodanej
projektovej dokumentácie vyplynula potreba
výkonu
procesu
zisťovacieho
konania,
majetkovoprávneho vysporiadania a následne
stavebného konania za účelom získania
stavebného povolenia. MDV SR preto požiadalo
o aktualizovanie harmonogramu prípravy
rekonštrukcie mosta. SSC zaslala harmonogram,
v ktorom sa odvolala na vyššie uvedené dôvody
a v ktorom stanovila začatie realizácie prác
na 2.q.2022.
Úloha nesplnená.
Z výsledkov štúdie realizovateľnosti „Cesta I/79
Vranov nad Topľou – št.hr. SR/UA”, vyplynulo
odporúčanie realizovať obchvat Trebišova a obcí
Vojčice a Hriadky podľa variantu č. 2. Dňa
13.12.2019 bol Riadiacim výborom OPII
schválený zámer národného projektu „Projektová
dokumentácia ciest I. triedy“, ktorého súčasťou
je aj financovanie dokumentácie stavebného
zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie
projektu „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka
cesty“. V súčasnosti sa finalizuje príprava
súťažných podkladov, ktoré budú predložené
na kontrolu Riadiacemu orgánu OPII v priebehu
mesiaca júl 2020. Predpoklad začatia verejného
obstarávania je v mesiaci august 2020.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
601/2015
B.14. zabezpečiť dokumentáciu na
04.11.2015 stavebné povolenie a dokumentáciu
na ponuku pre stavbu „I/79 Hriadky –
Trebišov, preložka cesty“ podľa
výsledkov štúdie realizovateľnosti
Termín: do 30.06.2018

346/2017
24.07.2017

B.18. v spolupráci s vedúcim Úradu
vlády SR vytvoriť dátový inventár
a vytvoriť katalóg otvorených údajov
podľa metodiky
Termín: do 30.06.2018

346/2017
24.07.2017

B.20. v spolupráci s vedúcim Úradu
vlády SR vytvoriť katalóg, ktorý bude
obsahovať metadáta o všetkých
existujúcich
údajoch
inštitúcie,
vrátane tých ktoré nie sú publikované,
s výnimkou tých údajov, ktoré sú
utajené alebo inak chránené alebo ich
publikovanie alebo sprístupnenie je
obmedzené osobitnými predpismi

Príčina nesplnenia úloh
Z výsledkov štúdie realizovateľnosti „Cesta I/79
Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA”, vyplynulo
odporúčanie realizovať obchvat Trebišova a obcí
Vojčice a Hriadky podľa variantu č. 2. Dňa
13.12.2019 bol Riadiacim výborom OPII
schválený zámer národného projektu „Projektová
dokumentácia ciest I. triedy“, ktorého súčasťou
je aj financovanie dokumentácie stavebného
zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie
projektu I/79 Hriadky – Trebišov, preložka
cesty“. V súčasnosti sa finalizuje príprava
súťažných podkladov, ktoré budú predložené
na kontrolu
Riadiacemu
orgánu
OPII.
Predpoklad začatia verejného obstarávania je
v mesiaci august 2020. Po dodaní uvedenej
dokumentácie prebehne verejné obstarávanie
na dokumentáciu pre stavebné povolenie
a dokumentáciu na ponuku a samotné
spracovanie.
Úloha nesplnená.
V rámci spolupráce s Národnou agentúrou
pre sieťové a elektronické služby (ďalej len
„NASES“) bol vykonaný dátový audit ako
nevyhnutná súčasť plnenia tejto úlohy. Výsledky
auditu MDV SR boli NASES zaslané v priebehu
roka 2018. Na splnenie tejto úlohy v plnom
rozsahu nie sú momentálne vytvorené všetky
predpoklady, keďže nie je zverejnená
a schválená príslušná metodika od ÚPVII.
Úloha nesplnená.
Na splnenie tejto úlohy v plnom rozsahu nie sú
momentálne vytvorené všetky predpoklady,
keďže nie je zverejnená a schválená príslušná
metodika od ÚPVII.
Úloha nesplnená.

Termín: do 30.06.2018
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
598/2017 B.2. uvoľniť kapitálové výdavky
13.12.2017 v celkovej výške podľa bodu B.1.
tohto uznesenia mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves, a to
v roku 2018 vo výške do 900 000
eur, v roku 2019 vo výške do
5 100 000 eur, v roku 2020 vo výške
do 6 700 000 eur, v roku 2021
vo výške do 11 200 000 eur a v roku
2022 vo výške do 1 000 000 eur

Príčina nesplnenia úloh

Podľa predmetného uznesenia vlády SR má MDV
SR poskytnúť Mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ DNV“)
finančné prostriedky na realizáciu projektu
„Úprava okružnej križovatky s pripojením
na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia
na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska
Nová Ves“ (ďalej len „projekt“) podľa
stanoveného
finančného
a
vecného
harmonogramu. V roku 2020 mali byť, podľa
finančného
harmonogramu,
v
termíne
Termín: v roku 2018 do 31. júla do 30.04.2020 (na základe súhlasného stanoviska
a v rokoch 2019 až 2022 každoročne predsedu vlády SR so zmenou termínu
do 31. marca
z 31.10.2019 na 30.04.2020) poskytnuté MČ DNV
finančné prostriedky vo výške 5 100 000 eur
a v mesiaci október 2020 ďalšie prostriedky
vo výške 6 700 000 eur. Realizácia projektu je
však
naďalej
v
oneskorení
a termíny
a harmonogram stanovený v uznesení vlády SR
nezodpovedajú skutočnosti. MČ DNV z doposiaľ
poskytnutých finančných prostriedkov ešte v roku
2018 vo výške 900 000 eur, ktorých doba použitia
na základe zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy končí
v roku 2020, použije sumu približne 695 000 eur.
Ďalšie finančné prostriedky už nebude MČ DNV
v roku 2020 potrebovať (na základe písomného
oznámenia zo dňa 29.04.2020). Z uvedeného
vyplýva, že by nebolo ani hospodárne a ani
efektívne poskytnúť MČ DNV v termíne
do 30.04.2020 finančné prostriedky vo výške
5 100 000 eur resp. ani ďalšie finančné prostriedky
podľa harmonogramu v roku 2020. Pre MDV SR
vyplynuli nové, závažné skutočnosti, ktoré bude
potrebné prerokovať s MČ DNV a na základe
záverov spoločného rokovania bude potrebné
prerokovať ďalší postup aj s MF SR pri realizácii
resp. financovaní uvedeného projektu.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
594/2018 B.2. v spolupráci s podpredsedom
19.12.2018 vlády a ministrom financií predložiť
na rokovanie vlády definitívne znenie
koncesnej zmluvy: koncesia na
prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska
M. R. Štefánika - Airport Bratislava
a. s. (BTS) s úspešným uchádzačom
o koncesiu
Termín: do 31.04.2020

51/2019
B.19. v spolupráci s podpredsedom
06.02.2019 vlády pre investície a informatizáciu
vytvoriť
elektronické
úložisko
na účely
zdieľania
projektovej
dokumentácie k stavebnému konaniu
Termín: do 30.06.2020

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR na základe realizácie predmetnej úlohy
a vykonanej právnej, legislatívnej a regulačnej due
diligence spoločnosti BTS identifikovalo niekoľko
nedostatkov a rizík, ktoré majú zásadný vplyv
na realizáciu projektu. O konkrétnych zisteniach
bola vláda SR informovaná v materiáli, ktorý
prerokovala a vzala na vedomie dňa 18.12.2019.
S cieľom zlepšiť pozíciu spoločnosti BTS pred
pokračovaním projektu a vyhlásením verejného
obstarávania MDV SR začne proces smerujúci
k eliminácii definovaných rizík a pripraví
legislatívne podmienky pre realizáciu koncesie
Letiska Bratislava. V nadväznosti na uvedené, ako
aj s prihliadnutím na momentálnu situáciu
v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie
šíreniu vírusu COVID-19, MDV SR listom
č. 00899/2020/SVAMP/32081-M
zo
dňa
20.04.2020 požiadalo predsedu vlády SR o odklad
termínu plnenia úlohy do 31.12.2023. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MDV SR doručená
nebola.
Úloha nesplnená.
Navrhované opatrenie č. 19 úzko súvisí
s opatreniami B.18., B.20., B.21. a B.22.
vyplývajúcimi z uznesenia vlády č. 51/2019
k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia III. a s pripravovaným projektom ISVS
Registre Informačného systému o výstavbe
(Registre ISV). Zároveň je pri vytváraní
elektronického úložiska na účely zdieľania
projektovej dokumentácie nevyhnutné práce
koordinovať
s pripravovanými
právnymi
predpismi na úseku územného plánovania
a výstavby. MDV SR pripravilo návrhy právnych
predpisov na úseku územného plánovania
a výstavby, ktoré boli dňa 06.12.2019 predložené
na rokovanie vlády SR. Z dôvodu neaktuálnosti
boli návrhy predpisov stiahnuté z rokovania vlády
SR. Aktuálne je projekt „ISVS: Elektronické
úložisko projektovej dokumentácie (EÚPD)“ (Kód
MetaIS: isvs_9591) v štádiu schválenia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok. Žiadosť bude
opätovne odborne hodnotená zo strany ÚPVII.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
58/2019
C.3. urýchlene
dokončiť
proces
12.02.2019 delimitácie ciest II/531 a II/532
na cesty 1. triedy do správy štátu
a informovať o tom vládu
Termín: do 30.06.2019
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 2576/2020/KPV
zo dňa 11.03.2020)

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR požiadalo SSC o zaslanie všetkých
podkladov v zmysle TP 78 (komplexného
majetkovoprávneho usporiadania a stanovísk
dotknutých orgánov) potrebných na pretriedenie
ciest v zmysle uznesenia vlády SR. Uznesením
vlády SR č. 160/2019 zo dňa 11.04.2019 bola
na rekonštrukciu ciest II/531 a II/532, ktoré sa
majú stať cestami I. triedy, vyčlenená návratná
pôžička vo výške 8 mil. eur. Táto pôžička
nezabezpečila splnenie technických parametrov,
aby sa z týchto ciest stali cesty I. triedy.
Na splnenie technických parametrov je potrebná
komplexná rekonštrukcia týchto ciest, ktorá si
vyžiada investíciu vo výške 66,41 mil. eur
a súčasne bude potrebná údržba vo výške 0,918
mil. eur ročne. Túto komplexnú rekonštrukciu
a každoročnú údržbu bude musieť vydaním
rozhodnutia o zmene usporiadania cestnej siete
a preklasifikovania týchto ciest z ciest II. triedy
a na cesty I. triedy vykonať SSC. SSC nemá
v súčasnosti rozpočtované vo východiskách
rozpočtu na roky 2021 – 2022 finančné
prostriedky v dostatočnej výške (plánovaný
rozpočet je 2,9 mil. eur) na zabezpečenie
prevádzkyschopnosti týchto ciest tak, aby spĺňali
technické parametre ciest I. triedy. Medzičasom
prebiehali rokovania zástupcov SSC so zástupcami
Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej
len „BBSK“), záverom ktorých bolo, že BBSK
netrvá
na
pretriedení
uvedených
ciest
za podmienky, že návratná finančná výpomoc
poskytnutá na základe uznesenia vlády SR
č. 160/2019 bude preklasifikovaná na nenávratnú.
V zmysle uvedeného MDV SR zaslalo na MF SR
informáciu o vôli BBSK ustúpiť z pretriedenia
uvedených ciest za podmienky, že MF SR
odsúhlasí preklasifikovanie poskytnutej pôžičky
v zmysle uznesenia vlády SR č. 160/2019
na nenávratnú.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
67/2019
B.2. predložiť
v
súlade
20.02.2019 so Zabezpečením čerpania záväzku
operačného programu Efektívna
verejná správa na úrovni prijímateľov
národných projektov v roku 2019
všetky
zrealizované
oprávnené
výdavky prijímateľa
národného
projektu v žiadostiach o platbu typu
zúčtovanie zálohovej platby alebo
refundácia riadiacemu orgánu pre
operačný program Efektívna verejná
správa v požadovanej výške v súlade
s predkladaným materiálom
Termín: do 31.10.2019

Príčina nesplnenia úloh
MDV SR je prijímateľom nenávratného
finančného príspevku z Operačného programu
Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“)
pre potreby realizácie projektu „Zlepšenie
verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej
kapacity v doprave a podpora partnerstva
v zavádzaní inteligentnej mobility“ (ďalej
len „projekt“). Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. Z314011U087 bola
uzavretá dňa 08.04.2019 a účinnosť nadobudla
dňa 10.04.2019. V súvislosti s realizáciou
projektu bola potrebná dodávka služieb
prostredníctvom
verejného
obstarávania.
Podklady na vyhlásenie verejného obstarávania,
ktorého gestorom je MDV SR, boli riadiacemu
orgánu (ďalej len „RO“) podané na ex–ante
kontrolu dňa 15.11.2019. Po výzve RO, zo dňa
02.12.2019 na podanie podnetu na kontrolu
verejného
obstarávania
zákazky
bola
dokumentácia k verejnému obstarávaniu dňa
03.12.2019 doručená na Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). Rozhodnutie
UVO bolo vydané 04.02.2020 a správa z druhej
ex - ante kontroly RO bola doručená 09.02.2020.
Celkové čerpanie rozpočtu projektu k 30.04.2020
predstavuje sumu 102 590,06 eur (výdavky spolu
ŠR+EU). Výdavky vynaložené MDV SR za rok
2019 boli spracované a predložené na kontrolu
a zúčtovanie na RO v rámci štyroch žiadostí
o priebežnú platbu v celkovej výške 84 716,06
eur, z čoho prvá žiadosť o priebežnú platbu bola
na RO predložená 26.09.2019 a k jej úhrade došlo
až 10.03.2020. V marci 2020 bola na RO
predložená žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby,
z ktorej bolo čerpaných 17 874,00 eur.
V súčasnosti je predkladanie priebežných žiadostí
o platbu, ako aj poskytnutie zálohových platieb
zo strany RO pozastavené. O pozastavení
financovania bolo MDV SR informované
začiatkom marca 2020, a to z dôvodu blížiaceho
sa vyčerpania alokácie určenej finančným plánom
OP EVS pre viac rozvinutý región. MDV SR
požiadalo listom č. 06883/2020/SCDPK34522-M
zo dňa 29.04.2020 o odklad termínu plnenia
úlohy do 31.10.2020. Odpoveď predsedu vlády
SR zatiaľ MDV SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
188/2019 B.2. napĺňať opatrenia revízie
17.04.2019 výdavkov v zdravotníctve, doprave,
informatizácii,
vzdelávaní,
životnom prostredí a trhu práce
a sociálnych politík na základe
hlavných
odporúčaní
externej
prílohy č. 1
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce práce, úlohu
nebolo možné splniť v termíne. MDV SR požiadalo
predsedu vlády SR o odklad plnenia úlohy
do 30.06.2020. Predseda vlády SR vzal na vedomie
žiadosť o posun termínu plnenia úlohy, avšak
požiadal o splnenie úlohy v čo najkratšom možnom
termíne. Predmetná úloha pozostáva z viacerých
čiastkových odporúčaní a nebola k 30.06.2020
splnená.
Úloha nesplnená.

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 464 úloh.
Zo 79 termínovaných úloh bolo 12 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 11 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 67
úloh. Z 385 netermínovaných úloh bolo splnených 11 úloh.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
257/2020 B.13. v spolupráci so zástupcami
28.04.2020 územnej samosprávy a zástupcami
mestských
funkčných
oblastí
zabezpečiť vyhlásenie výziev na
financovanie opatrení územnej
samosprávy a mestských funkčných
oblastí
z
Integrovaného
regionálneho operačného programu,
ktoré boli realizované, resp. sú
plánované na boj s pandémiou
COVID-19 ako aj na odstraňovanie
a zmiernenie jej dôsledkov
Termín: do 30.06.2020

Príčina nesplnenia úloh
MPRV SR ako Riadiaci orgán pre IROP
zabezpečovalo prípravu vyhlásenia výziev na
financovanie opatrení územnej samosprávy a
mestských funkčných oblastí z Integrovaného
regionálneho operačného programu, ktoré boli
realizované, resp. sú plánované na boj s pandémiou
COVID-19 ako aj na odstraňovanie a zmiernenie jej
dôsledkov. Ministerstvo zdravotníctva SR ako
Sprostredkovateľský orgán pre IROP na základe
návrhu špecifického cieľa „2.1.4 Posilnenie kapacít
v zdravotníckom systéme a ochrana verejného
zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“ bude
vyhlasovať tri výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a jedno vyzvanie
na národný projekt. Vyhlásenie dvoch výziev,
a to výzvy „na podporu zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ bude pripravované
v spolupráci s vyššími územnými celkami a výzvy
„na ochranu verejného zdravia v rámci
udržateľného mestského rozvoja“ sa bude
pripravovať v spolupráci s hlavným mestom
Bratislava a krajskými mestami. Z dôvodu, že
príprava výziev si vyžaduje dlhší čas na zapojenie
širšieho spektra subjektov a je potrebné vykonať
prieskum pre čo najpresnejšiu identifikáciu potrieb
zdravotníckych zariadení a špecifikáciu požiadaviek
na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
pre žiadateľov v rámci príslušných výziev, MPRV
SR listom č. 26516/2020 zo dňa 22.06.2020
požiadalo predsedu vlády SR o posun termínu
splnenia predmetnej úlohy do 31.08.2020. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MPRV SR doručená
nebola.
Úloha nesplnená.

6. Ministerstvo vnútra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi vnútra v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 1146 úloh.
Zo 74 termínovaných úloh bolo 54 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 35 úloh splnených v termíne, 6 úloh bolo splnených oneskorene, 12 úloh bolo
nesplnených a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 20 úloh. Z 1072
netermínovaných úloh bolo splnených 440 úloh a 20 úloh bolo zrušených.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
638/2012 B.40. predložiť návrh optimalizácie
21.11.2012 financovania vyšších územných
celkov, miest a obcí v nadväznosti
na výsledky auditu verejnej správy
v súlade s uznesením vlády SR
č. 465 z 19. septembra 2012
Termín: do 31.12.2013

22/2013
C.1.
predložiť
informáciu
09.01.2013 o praktickom overení postupov
verejného
obstarávania
na rokovanie vlády
Termín: do 30.04.2013
Nový termín: do 31.01.2014
(listom predsedu vlády SR
č. 4926/2013/KPV
zo dňa 30.04.2013)

Príčina nesplnenia úloh
Optimalizácia financovania územnej samosprávy je
úzko prepojená so smerovaním a stratégiou
komunálnej reformy. Plnenie tejto úlohy bude
začlenené do plánovaného procesu modernizácie
územnej samosprávy. Časový horizont splnenia
tejto úlohy bude daný návrhom postupu realizácie
opatrení
procesu
Modernizácie
územnej
samosprávy v SR, ktorého predloženie na rokovanie
vlády ukladá uznesenie vlády SR č. 226/2014.
Uvedený materiál bol vypracovaný, prešiel
medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej
len „MPK“) a následne boli uskutočnené rozporové
konania s príslušnými subjektmi k vzneseným
zásadným
pripomienkam.
Materiál
nebol
predložený
na rokovanie
vlády
SR.
Pre
optimalizáciu financovania je do budúcnosti
potrebné poznať smerovanie a ciele komunálnej
reformy, o ktorej už boli začaté odborné diskusie.
Úloha nesplnená.
Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“)
pripravilo informáciu o praktickom overovaní
postupov verejného obstarávania a predložil ju
na schválenie ministrovi vnútra SR, ktorý rozhodol,
že tento materiál nebude predkladaný vláde SR.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
696/2013 B.1. zabezpečiť plnenie úloh
04.12.2013 vyplývajúcich
z
Plánu
legislatívnych
úloh
vlády
Slovenskej republiky na rok 2014
Úloha: Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín: do 28.02.2014

226/2014 C.3. predložiť na rokovanie vlády
14.05.2014 aktualizovaný
návrh
postupu
realizácie
opatrení
procesu
modernizácie územnej samosprávy
v Slovenskej republike
Termín: do 30.10.2014

Príčina nesplnenia úloh
Obsahom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov malo byť zrušenie ďalších orgánov
miestnej štátnej správy (regionálnych veterinárnych
a potravinových správ, regionálnych úradov
verejného zdravotníctva a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny) a prechod ich pôsobností
do integrovaných okresných úradov. Špecializované
miestne orgány štátnej správy prešli vlastnou
reorganizáciou a reštrukturalizáciou napr. úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe
uvedeného je predloženie návrhu novely
predmetného zákona na rokovanie vlády zatiaľ
bezpredmetné.
Úloha nesplnená.
Návrh postupu realizácie opatrení procesu
modernizácie územnej samosprávy v SR bol
vypracovaný, prešiel MPK a následne boli
uskutočnené rozporové konania s príslušnými
subjektmi k vzneseným zásadným pripomienkam.
Materiál nebol predložený na rokovanie vlády SR.
MV SR v nadväznosti na aktivity, ktoré sa majú
začať ohľadom možnosti budúcej modernizácie
územnej
samosprávy
plánuje
aktualizovať
spomínaný materiál v spolupráci so všetkými
dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
427/2017 B.4. zabezpečiť
v
spolupráci
13.09.2017 s predsedom
Úradu
pre
normalizáciu,
metrológiu
a skúšobníctvo
SR
prebratie
smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája
2017, ktorou sa mení smernica
Rady 91/477/EHS o kontrole
získavania a vlastnenia zbraní a
vykonať notifikáciu
Termín: do 28.02.2019

150/2018 B.4.
v príslušných právnych
11.04.2018 predpisoch legislatívne zakotviť
povinnosť používať štátny jazyk v
písomných
informáciách
zverejňovaných v rámci volebnej
kampane
formou
volebných
plagátov
Termín do 31.01.2019

Príčina nesplnenia úloh
Vzhľadom na povinnosť spolupráce s ostatnými
rezortmi
podieľajúcimi
sa
na
príprave
transpozičného
opatrenia
a vytvorenia
elektronického systému zbraní, streliva a strelníc,
požiadalo MV SR listom č. KM-OPVA2018/006686 zo dňa 03.09.2018 o nový termín
plnenia predmetnej úlohy. Predseda vlády SR
listom č. 9002/2018/KPV zo dňa 02.10.2018 vzal
na vedomie meškanie s transpozíciou smernice,
zároveň však upozornil, že transpozičná lehota,
v ktorej bolo potrebné smernicu prebrať, je
pre členské štáty záväzná a jej zmeškanie nemôže
konvalidovať ani vláda SR. MV SR v hlásení ďalej
uviedlo, že cit.: „Predpokladaný termín predloženia
do vlády podľa pokynov vedenia ministerstva;
materiál je po medzirezortnom pripomienkovom
konaní.“
Úloha nesplnená.
Zakotvenie povinnosti používať štátny jazyk
v písomných informáciách zverejňovaných v rámci
volebnej kampane formou volebných plagátov bolo
predmetom diskusie poslancov pri príprave návrhu
novely zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani, ktorý bol súčasťou veľkého návrhu
poslancov, ktorým sa novelizoval aj zákon
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva ako aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov. Problematika úpravy používania
štátneho jazyka vo volebnej kampani bola v auguste
2018 prerokovávaná, avšak návrh na zmenu zákona
a pozmeňovací návrh neboli v rámci prerokovania
novely vo výboroch Národnej rady SR predložené
s argumentom, že používanie štátneho jazyka je
dostatočne upravené zákonom č. 270/1995 z. z.
o štátnom jazyku.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
542/2018 B.1. odstrániť
transpozičný
28.11.2018 deficit
Slovenskej
republiky
spôsobom uvedeným v predloženej
informácii
Termín: ihneď

Príčina nesplnenia úloh
Transpozícia sa týka Smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája
2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS
o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
do právneho systému Slovenskej republiky (ďalej
len „smernica“). Gestorom smernice v rámci MV
SR je Prezídium PZ. Prezídium PZ predložilo návrh
listu ministerky vnútra SR predsedovi vlády SR,
ktorého obsahom bola žiadosť o predĺženie termínu
úlohy súvisiacej so zabezpečením náležitej
transpozície smernice. Smernica ustanovuje delenú
transpozičnú lehotu. Termín notifikácie smernice
bol do 14. septembra 2018 (okrem článku 4 ods. 3
a 4 smernice 91/477/EHS v platnom znení)
a do 28. februára 2019 (týka sa článku 4 ods. 3 a 4
smernice 91/477/EHS v platnom znení). Predložený
návrh na odklad termínu splnenia úlohy smeroval
k zlúčeniu oboch lehôt do jednej, teda
do 28.02.2019. Návrh na odklad plnenia úlohy bol
odôvodnený viacerými okolnosťami, najmä
povinnosťou spolupráce s ostatnými rezortmi
podieľajúcimi sa na príprave transpozičného
opatrenia a vytvorenie elektronického systému
zbraní, streliva a strelníc. Predseda vlády SR vzal
na vedomie meškanie s transpozíciou smernice
spôsobené okolnosťami, ktoré boli v žiadosti
uvedené. Zároveň však pripomenul, že transpozičná
lehota je pre členské štáty záväzná a jej meškanie
nemôže konvalidovať ani vláda SR.
Úloha nesplnená.

188/2019 B.4. vypracovať a zverejniť revíziu Za revíziu a jej zverejnenie je zodpovedné MF SR,
17.04.2019 výdavkov ministerstva vnútra
ktoré ju vypracuje v spolupráci s MV SR. Revízia
výdavkov ešte nebola MF SR zverejnená; verzia
Termín: 31.03.2020
dokumentu bola odoslaná na pripomienkovanie MV
Nový termín: do 30.06.2020
SR.
(listom predsedu vlády SR
Úloha nesplnená.
č. 4493/2020/KPV
zo dňa 15.06.2020)
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
220/2019
B.2. zabezpečiť presun záväzku
21.05.2019 r. 2019 z Operačného programu
Efektívna verejná správa z prioritnej
osi 1 – Posilnené inštitucionálne
kapacity a efektívna verejná správa
v sume 7 509 220 eur z EÚ zdrojov
do prioritnej osi 3 – Zamestnanosť
v rámci
Operačného
programu
Ľudské zdroje
Termín: do 31.12.2019

220/2019
21.05.2019

B.3. zabezpečiť presun nepridelenej
časti
výkonnostnej
rezervy
z
prioritnej osi 2 Zefektívnený súdny
systém a zvýšená vymáhateľnosť
práva
Operačného
programu
Efektívna verejná správa v sume 2
490 780 eur z EÚ zdrojov do
prioritnej osi 3 – Zamestnanosť v
rámci Operačného programu Ľudské
zdroje
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom
riadnom zasadnutí dňa 12.09.2019 zaviazal
Riadiaci orgán pre OP EVS k využitiu zdrojov
v prospech alokácie OP EVS (nesúhlasil
s realokáciou zdrojov v prospech iných
operačných
programov).
V
nadväznosti
na uvedené a komunikáciu so zástupcami
Európskej komisie, Riadiaci orgán pre OP EVS
vypracoval návrh revízie operačného programu
zohľadňujúci využitie uvedených zdrojov
v rámci OP EVS a predložil ho na schválenie
Monitorovaciemu výboru pre OP EVS, ktorý ho
na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 uvedený
návrh revízie schválil. Riadiaci orgán pre OP
EVS predložil dňa 22.11.2019 návrh revízie
operačného programu na schválenie Európskej
komisii. V súčasnosti sa čaká na oficiálne
schválenie návrhu revízie zo strany Európskej
komisie.
Úloha nesplnená.
Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom
riadnom zasadnutí dňa 12.09.2019 zaviazal
Riadiaci orgán pre OP EVS k využitiu zdrojov
v prospech alokácie OP EVS (nesúhlasil
s realokáciou zdrojov v prospech iných
operačných
programov).
V
nadväznosti
na uvedené a komunikáciu so zástupcami
Európskej komisie, Riadiaci orgán pre OP EVS
vypracoval návrh revízie operačného programu
zohľadňujúci využitie uvedených zdrojov
v rámci OP EVS a predložil ho na schválenie
Monitorovaciemu výboru pre OP EVS, ktorý ho
na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 uvedený
návrh revízie schválil. Riadiaci orgán pre OP
EVS predložil dňa 22.11.2019 návrh revízie
operačného programu na schválenie Európskej
komisii. V súčasnosti sa čaká na oficiálne
schválenie návrhu revízie zo strany Európskej
komisie.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
272/2019
B.1. odstrániť transpozičný deficit Vzhľadom na značný rozsah vecných zmien,
04.06.2019 Slovenskej
republiky
spôsobom ktoré daná smernica prináša, bolo potrebné aj
uvedeným v predloženej informácii
opakovane zorganizovať stretnutia so zástupcami
širokej verejnosti. Vzhľadom na to, že uvedená
Termín: ihneď
problematika spadá aj do pôsobnosti Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ďalej len „ÚNMS SR“). ÚNMS SR v priebehu
legislatívnych
prác
pripravoval
zákon
o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva
na civilné použitie na trhu a vyhlášku
o základných
požiadavkách,
postupoch
posudzovania zhody a spôsobe označovania
strelnej zbrane a streliva), bolo potrebné pri
príprave novely zákona o zbraniach uskutočniť
tiež stretnutie s úradom a reagovať
na navrhované znenie zákona a vyhlášky úradu.
Okrem vyššie uvedených rokovaní a vzájomne
súvisiacich legislatívnych procesov bolo pred
posunutím materiálu do ďalšieho legislatívneho
štádia potrebné zohľadniť aj prípravu
informačného systému zbraní a streliva, ktorého
zriadenie a činnosť je jedna z najdôležitejších
požiadaviek novelizovanej smernice, taktiež aj
delegované akty, ktoré Európska komisia prijala
oneskorene až v roku 2019 a ktorých prijatie
malo vplyv na znenie návrhu zákona.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
Príčina nesplnenia úloh
uznesenia a
a termín plnenia
dátum
595/2019
B.1. odstrániť transpozičný deficit Pripravený návrh novely zákona o zbraniach
04.12.2019 Slovenskej
republiky
spôsobom a strelive sa svojím obsahom dotýka vzájomne
uvedeným v predloženej informácii
prepojených oblastí spadajúcich do vecnej
pôsobnosti viacerých rezortov a príprava
Termín: ihneď
legislatívneho materiálu si vyžiadala hlbšiu
spoluprácu za účelom dosiahnutia riadnej
a úplnej transpozície. Po skončení MPK dňa
19.12.2018 sa vyhodnotili pripomienky, prebehli
rozporové konania a upravoval sa materiál podľa
akceptovaných
pripomienok.
Vzhľadom
na značný rozsah vecných zmien, ktoré daná
smernica prináša, bolo potrebné aj opakovane
zorganizovať stretnutia so zástupcami širokej
verejnosti. Vzhľadom na to, že uvedená
problematika spadá aj do pôsobnosti ÚNMS SR
(ÚNMS SR v priebehu legislatívnych prác
pripravoval zákon o sprístupňovaní strelných
zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
a vyhlášku
o
základných
požiadavkách,
postupoch posudzovania zhody a spôsobe
označovania strelnej zbrane a streliva), bolo
potrebné pri príprave novely zákona o zbraniach
uskutočniť tiež stretnutie s úradom a reagovať
na navrhované znenie zákona a vyhlášky úradu.
Okrem vyššie uvedených rokovaní a vzájomne
súvisiacich legislatívnych procesov bolo pred
posunutím materiálu do ďalšieho legislatívneho
štádia potrebné zohľadniť aj prípravu
informačného systému zbraní a streliva, ktorého
zriadenie a činnosť je jedna z najdôležitejších
požiadaviek novelizovanej smernice, taktiež aj
delegované akty, ktoré Európska komisia prijala
oneskorene až v roku 2019 a ktorých prijatie
malo vplyv na znenie návrhu zákona.
Úloha nesplnená.

7. Ministerstvo obrany SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi obrany v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 395 úloh.
Zo 68 termínovaných úloh boli 3 úlohy splatné v kontrolovanom období, z ktorých bola 1
úloha splnená v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom
období je splatných 65 úloh. Všetkých 327 netermínovaných úloh ostáva v plnení.
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8. Ministerstvo spravodlivosti SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke spravodlivosti v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 302 úloh.
Zo 135 termínovaných úloh bolo 17 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 12 úloh bolo splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 3 úlohy boli
nesplnené. V ďalšom období je splatných 118 úloh. Zo 167 netermínovaných úloh bolo
splnených 38 úloh.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
5/2016
B.3. predložiť na rokovanie vlády
13.01.2016 informáciu o plnení úloh z Akčného
plánu predchádzania všetkým formám
diskriminácie na roky 2016 – 2019
Termín: do 30.03.2020

Príčina nesplnenia úloh
Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS
SR“) v zmysle úlohy B.2. predmetného
uznesenia požiadalo všetky rezorty o predloženie
informácií o plnení úloh z Akčného plánu
v termíne do 28.02.2020. K danému termínu boli
MS SR doručené podklady od väčšiny rezortov
(iba 2 rezorty požiadali o zaslanie podkladov
s časovým oneskorením, dodatočne). Vzhľadom
na krátkosť času po predložení informácií
a pokladov, ako i prechod na nové volebné
obdobie
požiadalo
MS
SR
listom
č. 18598/2020/13 zo dňa 20.03.2020 o odklad
termínu plnenia úlohy do 31.05.2020. Odpoveď
predsedu vlády SR zatiaľ MS SR doručená
nebola. Informácia o plnení úloh v zmysle úlohy
B.3. bola vypracovaná a následne bola
predmetom MPK v termíne od 04.05.2020
do 18.05.2020. Vzhľadom na neodstránené
rozpory s jedným z rezortov materiál nebol
predložený na rokovanie vlády SR.
Úloha nesplnená.

28/2017
B.1.
zabezpečiť
plnenie
úloh Dňa 29.06.2018 bol zmenený organizačný útvar
08.11.2017 uvedených v Pláne práce vlády zodpovedný za plnenie predmetnej úlohy, pričom
Slovenskej republiky na rok 2017
úloha prešla z kancelárie ministra na sekciu
legislatívy. Sekcia legislatívy MS SR iniciovala
Úloha: Protikorupčná doložka
zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude danú
Termín: do 30.09.2017
problematiku riešiť. Pracovná skupina mala
Nový termín: do 30.06.2018
zatiaľ jedno pracovné stretnutie, pričom práce
(listom predsedu vlády SR
na protikorupčnej doložke pokračujú.
č. 10157/2017/KPV
Úloha nesplnená.
zo dňa 17.10.2017)
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.3. predložiť
v
spolupráci
27.03.2019 s ministerkou vnútra na rokovanie
vlády návrhy právnych predpisov,
ktorými sa zabezpečí prebratie
smernice Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra
2018 o boji proti praniu špinavých
peňazí prostredníctvom trestného
práva

Príčina nesplnenia úloh
Materiál, ktorým sa transponuje uvedená
smernica bol pripravený v dostatočnom časovom
predstihu,
pričom
jeho
predloženie
do legislatívneho procesu bolo obmedzené
výmenou vlády (bývalá vláda však odmietala
predkladať na sklonku svojho volebného obdobia
návrhy zákonov do Národnej rady SR), ako aj
následnou pandémiou COVID-19. Materiál bol
predložený do MPK dňa 25.06.2020.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.05.2020
9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych
záležitostí v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 383 úloh.
Z 86 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 11
úloh bolo splnených v termíne a 4 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 71 úloh.
Z 297 netermínovaných úloh bolo splnených 6 úloh a 1 úloha bola zrušená.
10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 309 úloh.
Zo 161 termínovaných úloh bolo 48 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 35 úloh splnených v termíne, 7 úloh bolo splnených oneskorene, 2 úlohy boli nesplnené
a 4 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 113 úloh. Zo 148 netermínovaných úloh
bolo splnených 10 úloh a 4 úlohy boli zrušené.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
619/2011 C.2. písomne oznamovať Ministerstvu
28.09.2011 financií SR po uzatvorení centrálnej
licenčnej zmluvy na nákup licencií
SAP počet nakúpených a skutočne
používaných licencií a nákladov na ich
obnovu alebo iné služby súvisiace
s aktualizáciou licencií v jednotlivých
rezortoch a organizáciách

Príčina nesplnenia úloh
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
má zabezpečené licencie SAP na základe vlastnej
zmluvy uzavretej ešte pred podpísaním
centrálnej licenčnej zmluvy. Do centrálnej
licenčnej zmluvy nebolo začlenené.
Úloha nesplnená.

Termín: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
po dobu trvania centrálnej licenčnej
zmluvy
257/2020 B.28. Zabezpečiť vyhlásenie vyzvania
28.04.2020 v rámci
prioritnej
osi
3 Zamestnanosť Operačného programu
Ľudské zdroje na podporu udržania
zamestnanosti
v
súvislosti
s vyhlásením mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného
stavu a odstránením ich následkov

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok pre Národný projekt „Prvá
pomoc“ bolo
zaslané dňa 01.07.2020
na posúdenie
Centrálnemu
koordinačnému
orgánu. Po vydaní stanoviska zo strany
Centrálneho koordinačného orgánu bude
vyhlásené vyzvanie.
Úloha nesplnená.

Termín: do 15.05.2020

11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 423 úloh.
Zo 191 termínovaných úloh bolo 37 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 22
úloh bolo splnených v termíne, 6 úloh bolo splnených oneskorene, 7 úloh bolo nesplnených
a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 154 úloh. Z 232 netermínovaných úloh
bolo splnených 9 úloh.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
1370/2002 B.3. zabezpečiť publikovanie
18.03.2002 kontraktov
na
internetových
stranách ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy
SR, ako aj na internetových
stranách organizácií, ak boli
zriadené a poskytnúť vedúcemu
Úradu vlády SR potrebné údaje
pre vytvorenie a publikovanie
registra kontraktov na internetovej
stránke www.government.gov.sk

Príčina nesplnenia úloh
Kontrakty medzi Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“)
a priamo riadenými organizáciami sú spracovávané
v zmysle platnej smernice č. 54/2019 o postupe pri
príprave kontraktov a plánov hlavných úloh
rozpočtových
a príspevkových
organizácií.
V súčasnosti prebieha analýza všetkých kontraktov.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.01.2020
657/2011 B.2. predložiť na rokovanie vlády
12.10.2011 správu o stave implementácie úloh
vyplývajúcich
zo
stratégie
celoživotného vzdelávania 2011
Termín: do 30.06.2020

Súčasťou predmetného materiálu sú výstupy
z projektu realizovaného v rámci OP Efektívna
verejná správa Tvoríme moderné
politiky
vzdelávania dospelých a z projektu BLUESS Blueprints for Basic Skills Development in
Slovakia/Plán
rozvoja
základných
zručností
na Slovensku v rámci programu EaSI (Program na
podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie), ktorých
realizácia bola z dôvodu situácie COVID-19
posunutá. Vzhľadom na nevyhnutnosť reflektovania
materiálu na zmeny, ktoré so sebou prinesú dopady
pandémie a aktuálne trendy v oblasti celoživotného
vzdelávania, ktoré je poznačené aj omeškaním
kľúčových projektov a iniciatív v tejto oblasti
v dôsledku COVID-19, nebolo možné správu o stave
implementácie spracovať a predložiť na rokovanie
vlády SR do 30.06.2020. MŠVVŠ SR listom
č. 2020/13436:1_A9040 zo dňa 29.06.2020 požiadalo
predsedu vlády SR o odklad termínu plnenia úlohy
do 31.12.2021. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ
MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
625/2019 B.2. poskytnúť Fondu na podporu
18.12.2019 športu finančné prostriedky v sume
60 mil. eur na realizáciu bodu A.1.
tohto uznesenia nasledovne:

Príčina nesplnenia úloh

257/2020 B.21. zabezpečiť
vyhlásenie
28.04.2020 výzvy/výziev na podporu aktivít
súvisiacich s prijímaním opatrení
proti šíreniu pandémie COVID-19
a odstraňovania a zmierňovania jej
dôsledkov v rámci prioritnej osi 9
Podpora
výskumu,
vývoja
a inovácií a prioritnej
osi
10
Podpora výskumu, vývoja a
inovácií v Bratislavskom
kraji
Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v indikatívnej výške
finančných prostriedkov 60 mil.
eur(EU zdroj) pre všetky typy
výskumných inštitúcií

Procesy pri vyhlasovaní výziev, ako aj pri procese
konania o žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok, ktoré sú nastavené v rámci systému
riadenia Európskych štrukturálnych a investičných
fondov na národnej úrovni si vyžadujú súčinnosť
viacerých zainteresovaných orgánov so súhlasným
stanoviskom. Zároveň v rámci plánovaných výziev
je nutné mať novú schému štátnej pomoci. „Schéma
štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu
výskumu a vývoja v oblasti zdravia v období
situácie spôsobenej nákazou COVID-19“ bola dňa
27.05.2020
predložená
na
schválenie
Protimonopolnému
úradu
SR.
Vzhľadom
na to nebolo možné splniť úlohu v termíne
do 30.06.2020. MŠVVŠ SR požiadalo predsedu
vlády SR listom č. 2020/2629:5-1400 zo dňa
29.06.2020 opätovne o odklad termínu plnenia
úlohy do 31.07.2020. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Finančné prostriedky boli uznesením vlády SR
č. 625/2019 schválené na projekt modernizácie,
rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry
národného významu s tým, že „k naplneniu cieľa
projektu sa pristupuje prostredníctvom partnerstva
a) v sume 2 mil. eur do 31. januára štátu,
športových
organizácií,
samosprávy,
2020
športových zväzov a športových klubov, príp.
súkromného sektora so zapojením Fondu
na podporu športu ako odborného garanta
a koordinátora“. V súčasnom období je prioritou
vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu realizácia opatrení súvisiacich so šírením
ochorenia COVID-19. Vzhľadom na prijaté
opatrenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva
SR je projekt modernizácie, rekonštrukcie
a budovania športovej infraštruktúry národného
významu v súčasnosti ťažko realizovateľný
a z tohto dôvodu ministerstvo prehodnotilo prioritu
jeho
realizácie.
MŠVVŠ
SR
listom
č. 2020/14144:1-A0110
zo
dňa
15.07.2020
požiadalo predsedu vlády SR o odklad termínu
plnenia úlohy do 31.12.2020. Odpoveď predsedu
vlády SR zatiaľ MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.05.2020
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 4414/2020/KPV
zo dňa 09.06.2020)
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
257/2020 B.22.
zabezpečiť
vyhlásenie
28.04.2020 výzvy/výziev v rámci prioritnej osi
9 Podpora výskumu, vývoja
a inovácií a prioritnej osi 10
Podpora
výskumu,
vývoja
a inovácií v Bratislavskom kraji
Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra v indikatívnej výške
finančných prostriedkov 20 mil. eur
(EU zdroj) pre medzinárodné
projekty
so
slovenskou
účasťou/resp. umožnenie pripojenia
sa slovenských vedeckých tímov
do existujúcich
medzinárodných
projektov,
ktorých
téma
je
relevantná z pohľadu problematiky
pandémie COVID-19 (Horizont
2020, ale aj iné medzinárodné
schémy)
pre
všetky
typy
výskumných inštitúcií

Príčina nesplnenia úloh
Procesy pri vyhlasovaní výziev, ako aj pri procese
konania o žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok, ktoré sú nastavené v rámci systému
riadenia Európskych štrukturálnych a investičných
fondov na národnej úrovni si vyžadujú súčinnosť
viacerých zainteresovaných orgánov so súhlasným
stanoviskom. Zároveň v rámci plánovaných výziev
je nutné mať novú schému štátnej pomoci. „Schéma
štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu
výskumu a vývoja v oblasti zdravia v období
situácie spôsobenej nákazou COVID-19“ bola dňa
27.05.2020
predložená
na
schválenie
Protimonopolnému
úradu
SR.
Vzhľadom
na to nebolo možné splniť úlohu v termíne
do 30.06.2020. MŠVVŠ SR požiadalo predsedu
vlády SR listom č. 2020/2629:5-1400 zo dňa
29.06.2020 opätovne o odklad termínu plnenia
úlohy do 31.07.2020. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

Termín: do 31.05.2020
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 4414/2020/KPV
zo dňa 09.06.2020)
257/2020 B.23. zabezpečiť
vyhlásenia
28.04.2020 vyzvania v rámci prioritnej osi 1
Vzdelávanie Operačného programu
Ľudské zdroje na národný projekt
stabilizácie
a
zabezpečenia
kontinuity pedagogických zborov
v indikatívnej výške finančných
prostriedkov 6 mil. eur (EU; zdroj)
Termín: do 30.06.2020

Oblasť stabilizácie a zabezpečenia kontinuity
pedagogických zborov si vyžaduje strategický
prístup vrátane spolupráce s viacerými kľúčovými
partnermi predovšetkým z oblasti odbornej
a pedagogickej
praxe.
Zároveň
procesy
pri vyhlasovaní vyzvaní, ktoré sú nastavené v rámci
systému riadenia EŠIF na národnej úrovni, si
vyžadujú súčinnosť orgánov so súhlasným
stanoviskom. Z uvedených dôvodov nebolo možné
splniť úlohu v stanovenom termíne. MŠVVŠ SR
listom č. 2020/8450:5-A1400 zo dňa 29.06.2020
požiadalo predsedu vlády SR o odklad plnenia
úlohy do 31.08.2020. Odpoveď predsedu vlády SR
zatiaľ MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
257/2020 B.26.
zabezpečiť
ukončenie
28.04.2020 hodnotiaceho procesu v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na podporu systémovej verejnej
výskumnej infraštruktúry v doméne
Zdravie
obyvateľstva
a zdravotnícke technológie, kód
OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11
Termín: do 31.05.2020
Nový termín: do 30.06.2020
(listom predsedu vlády SR
č. 4414/2020/KPV
zo dňa 09.06.2020)

Príčina nesplnenia úloh
Procesy pri vyhlasovaní výziev, ako aj pri procese
konania o žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok, ktoré sú nastavené v rámci systému
riadenia Európskych štrukturálnych a investičných
fondov na národnej úrovni si vyžadujú súčinnosť
viacerých zainteresovaných orgánov so súhlasným
stanoviskom. Zároveň v rámci plánovaných výziev
je nutné mať novú schému štátnej pomoci. „Schéma
štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu
výskumu a vývoja v oblasti zdravia v období
situácie spôsobenej nákazou COVID - 19“ bola dňa
27.05.2020
predložená
na
schválenie
Protimonopolnému úradu SR. MŠVVŠ SR listom
ministra č. 2020/2629:5-1400 zo dňa 29.06.2020
požiadalo predsedu vlády SR o odklad termínu
plnenia úlohy do 31.07.2020. Odpoveď predsedu
vlády SR zatiaľ MŠVVŠ SR doručená nebola.
Úloha nesplnená.

12. Ministerstvo životného prostredia SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi životného prostredia v uzneseniach
prijatých od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 371 úloh.
Zo 163 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 11 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 3 úlohy boli nesplnené.
V ďalšom období je splatných 148 úloh. Z 208 netermínovaných úloh bolo 14 úloh
splnených.
Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
228/2018 B.11. pripraviť
novelu
zákona
16.05.2018 č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov v nadväznosti
na odsúhlasenú stratégiu ochrany
ovzdušia
Termín: do 31.12.2019

Príčina nesplnenia úloh
MŽP SR pripravuje zásadnú zmenu poplatkového
zákona (zredukuje sa počet spoplatnených
znečisťujúcich látok), ktorá nadviaže na Stratégiu
zlepšenia kvality ovzdušia. Predmetná Stratégia
by mala byť prijatá v druhom polroku 2020. Budú
v nej navrhnuté aj základné zásady pre
spoplatňovanie znečisťovania ovzdušia. Nový
zákon o poplatkoch bude predložený na rokovanie
vlády SR do konca roka 2020.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
228/2018 B.12. zjednodušiť
proces
16.05.2018 posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov so
zreteľom
na
skrátenie
lehôt
posudzovania vplyvov na životné
prostredie
a
riešenie
oblastí
opísaných v popise záťaže
Termín: do 31.12.2019

50/2019
B.2. predložiť na rokovanie vlády
06.02.2019 návrh
legislatívnych
úprav
na odstránenie ustanovení, ktoré
neodôvodnene prekračujú rámec
práva EÚ; úloha B. 2 sa nevzťahuje
na člena vlády alebo predsedu
ostatného ústredného orgánu štátnej
správy, ktorý úlohu B. 1 splnil
so záverom, že v jeho gescii nie je
žiadna smernica Európskej únie
Termín: do 15.09.2019

Príčina nesplnenia úloh
MŽP SR pripravilo návrh nového zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
ktorý bol začiatkom júna 2019
predložený
na MPK.
V nadväznosti
na
rokovania
s pripomienkujúcimi subjektmi v rámci MPK
vyplynula potreba doriešiť niektoré body
navrhovanej úpravy tak, aby boli procesy
posudzovania vplyvov na životné prostredie plne
funkčné a efektívne, čo si vyžiadalo dlhší časový
rámec tak pre jednotlivé rokovania, ako aj
následnú úpravu textu. Z uvedeného dôvodu bola
legislatívna úloha prijatia nového zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
na rok 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky na rok 2019 uznesením
č. 586/2019 zo dňa 04.12.2019 zrušená. Upravený
návrh zákona by mal byť predložený na rokovanie
vlády SR v druhej polovici roku 2020.
Úloha nesplnená.
MŽP SR identifikovalo ustanovenia, ktoré
neodôvodnene prekračujú rámec práva EÚ
v oblasti odpadov a v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie. Návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony odstraňujúci
neopodstatnený goldplating bol predložený
na rokovanie vlády SR v auguste 2019, v NR SR
bol schválený dňa 27.11.2019 a v Zbierke zákonov
SR bol vyhlásený 27.12.2019 pod číslom
460/2019 Z. z. Návrh zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie odstraňujúci
neopodstatnený goldplating bol na MPK
predložený dňa 07.06.2019. Vzhľadom na rozsah
vznesených pripomienok a dlhší časový priestor
potrebný na ich prerokovanie s pripomienkujúcimi
subjektmi bola úloha (návrh zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie) z Plánu
legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019 zrušená
uznesením vlády SR č. 586/2019. Opätovné
zaradenie návrhu zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie by malo byť zaradené
do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok
2020.
Úloha nesplnená.
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13. Ministerstvo kultúry SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 338 úloh.
Zo 149 termínovaných úloh bolo 10 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 5
úloh bolo splnených v termíne, 4 úlohy boli splnené oneskorene a 1 úloha bola nesplnená.
V ďalšom období je splatných 139 úloh. Zo 189 netermínovaných úloh bolo splnených 24
úloh a 6 úloh bolo zrušených.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
137/2019 B.9. zabezpečiť
prebratie
27.03.2019 smernice Komisie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808
zo 14. novembra 2018, ktorou sa
mení smernica 2010/13/EÚ o
koordinácii niektorých ustanovení
upravených
zákonom,
iným
právnym
predpisom
alebo
správnym opatrením v členských
štátoch týkajúcich sa poskytovania
audiovizuálnych
mediálnych
služieb
(smernica
o
audiovizuálnych
mediálnych
službách) s ohľadom na meniace sa
podmienky na trhu a vykonať
notifikáciu

Príčina nesplnenia úloh
Smernica Komisie EP a Rady EÚ 2018/1808
zo 14. novembra 2018 sa premietne do nového
zákona, ktorý by mal byť predložený
do legislatívneho procesu v 2. polovici roka 2020.
Posun v prácach na novom zákone oproti
pôvodnému časovému harmonogramu nastal
predovšetkým
z
dôvodu
omeškania
EK
pri schválení a vydaní usmernení nevyhnutných
na transpozíciu smernice, ako aj v súvislosti
so situáciou vzniknutou z dôvodu šírenia ochorenia
COVID- 19 na území Slovenskej republiky.
Úloha nesplnená.

Termín: do 28.02.2020

14. Ministerstvo zdravotníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 421 úloh.
Zo 199 termínovaných úloh bolo 38 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 34 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 2 úlohy boli nesplnené.
V ďalšom období je splatných 161 úloh. Všetkých 222 netermínovaných úloh zostáva
v plnení.
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Nesplnené úlohy:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
638/2012 B.26. v spolupráci s predsedami
21.11.2012 samosprávnych krajov a primátormi
dotknutých miest vykonať optimalizáciu
verejnej
minimálnej
siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
s
cieľom
finančnej
stabilizácie
nemocníc
Termín: do 31.12.2013
Nový termín: do 31.05.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 9806/2017/KPV dňa 12.10.2017)

Príčina nesplnenia úloh
Optimalizácia verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je
vykonávaná cez projekt stratifikácia, ktorý bol
v rokoch 2018 – 2019 verejne komunikovaný,
s cieľom získať všetky predmetné pripomienky.
Optimalizácia verejnej minimálnej siete
poskytovateľov
ústavnej
zdravotnej
starostlivosti sa dá dosiahnuť jedine ak sa
zrealizuje komplexná zmena dlhodobej
a následnej
starostlivosti. Vypracovaná
stratifikácia spolu s koncepciou zmien
potrebných zmien v následnej a sociálnej
starostlivosti bola predložená Návrhom zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony do MPK
s termínom
ukončenia
pripomienok
do 12.06.2019. Po vyhodnotení, prerokovaní
a zapracovaní pripomienok vznesených v MPK
bol predmetný návrh zákona dňa 24.06.2019
prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade
SR a dňa 09.07.2019 v Legislatívnej rade vlády
SR. Materiál bol vládou SR prerokovaný dňa
27.09.2019 a postúpený do čítania v NR SR,
avšak bol vládou SR v decembri 2019 stiahnutý
z NR SR. V súčasnosti sa spolu s vyššími
územnými celkami dolaďujú parametre
verejnej minimálnej siete pre ambulantnú sféru
a s odbornými spoločnosťami definujú
maximálne čakacie lehoty na vybrané výkony
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Po nástupe
nového vedenia MZ SR prebieha opätovne
analýza a prehodnocovanie stavu úlohy.
Úloha nesplnená.
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Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
573/2017 B.1.
zabezpečiť
plnenie
úloh
13.12.2017 vyplývajúcich z Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky na rok
2018 podľa termínov uvedených
v materiáli
Úloha: Návrh zákona o verejnom
zdravotnom poistení a o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Termín: do 30.09.2018
Nový termín: do 31.08.2019
(listom predsedu vlády SR
č. 9356/2018/KPV zo dňa 22.10.2018)

Príčina nesplnenia úloh
Návrh zákona mal ustanoviť odmenu za správu
verejných výdavkov zdravotnými poisťovňami
a určiť opatrenia na motiváciu efektívneho
a maximálneho
využívania
prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia
na poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti.
Súdny dvor EÚ rozhodol, že činnosť
zdravotných poisťovní na území SR nespadá
pod pravidlá štátnej pomoci podľa EÚ práva.
Svojím rozhodnutím tak zamietol odvolanie
zdravotnej poisťovne Dôvera proti rozhodnutiu
Európskej komisie zo dňa 15.10.2014 ohľadom
údajnej štátnej pomoci zo strany SR do VšZP.
Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie
a odvolanie Slovenskej republiky a sám
rozhodol vo veci. Účasť na systéme
zdravotného poistenia je obligatórna pre
všetkých rezidentov SR, veľkosť príspevkov je
fixovaná zákonom na základe podielu príjmu
poistených osôb a nie na základe rizika, ktoré
predstavujú z pohľadu veku alebo zdravotného
stavu a všetci poistenci majú právo na rovnakú
zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poisťovne
sú povinné postiť každého rezidenta SR
bez ohľadu na riziko z pohľadu veku,
či zdravotného stavu poistenca a schéma
zdravotného poistenia obsahuje systém
ohodnotenia nákladov a rizika. Z tohto dôvodu
má systém zdravotného poistenia všetky znaky
solidarity. Súdny dvor EÚ ďalej rozhodol,
že prítomnosť
určitých
prvkov
súťaže
v systéme
je
sekundárne
a
použitie
a rozdeľovanie ziskov poisťovní je striktne
obmedzené legislatívnymi požiadavkami, ktoré
zabezpečujú chod a kontinuitu povinného
zdravotného poistenia. Napriek uvedenému
existujú a nie sú rozhodnuté spory
na vnútroštátnej
úrovni.
Skutočnosť,
že na oblasť fungovania zdravotného poistenia
v SR nie je možné aplikovať pravidlá trhu,
nakoľko podľa vyššie uvádzaného stanoviska
európskych autorít sa nejedná o systém
s prevažujúcimi trhovými prvkami môže
znamenať zásadný obrat v posudzovaní súdov
na uplatňovanie tohto práva.
Úloha nesplnená.
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15. Úrad vlády SR
Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 194 úloh.
Z 52 termínovaných úloh bolo 10 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo
8 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 1 úloha bola zrušená.
V ďalšom období je splatných 42 úloh. Zo 142 netermínovaných úloh boli zrušené 2 úlohy.
16. Štatistický úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 167 úloh.
Zo 63 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 56 úloh. Všetkých 104 netermínovaných
úloh zostáva v plnení.
17. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 220 úloh.
Z 29 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 2
úlohy boli splnené v termíne a 12 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 15
úloh. Zo 191 netermínovaných úloh bolo 46 úloh zrušených.
18. Protimonopolný úrad SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 151 úloh.
Zo 61 termínovaných úloh bolo 12 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli
splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 49 úloh. Všetkých 90 netermínovaných úloh
zostáva v plnení.
19. Úrad jadrového dozoru SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 203 úloh.
Zo 47 termínovaných úloh bolo 42 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 6 úloh splnených v termíne a 36 splnených oneskorene. V ďalšom období je splatných 5
úloh. Zo 156 netermínovaných úloh bolo splnených 16 úloh.
20. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach
prijatých
od 01.01.1995 do 30.06.2020 plniť celkom 127 úloh.
Zo 16 termínovaných úloh bolo 14 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 12 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola nesplnená a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom
období sú splatné 2 úlohy. Všetkých 111 netermínovaných úloh zostáva v plnení.
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Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
228/2018 B.24. navýšiť
počet
vydaných
16.05.2018 slovenských
technických
noriem
prekladom v štátnom jazyku na úroveň
minimálne 15 % z celkového počtu
vydaných slovenských technických
noriem ročne
Termín: do 30.06.2020

Príčina nesplnenia úloh
V sledovanom období bolo do sústavy STN
prijatých a sprístupnených celkovo
819
normalizačných
dokumentov
(slovenské
technické normy, predbežné slovenské
technické normy, technické normalizačné
informácie vrátane zmien a opráv), pričom
z tohto počtu bolo 88 normalizačných
dokumentov prijatých v štátnom jazyku,
čo predstavuje 9,5 %.
Úloha nesplnená.

21. Úrad priemyselného vlastníctva SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 159 úloh.
Zo 61 termínovaných úloh bolo 12 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých
bolo 11 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 49
úloh. Všetkých 98 netermínovaných úloh zostáva v plnení.
Nesplnená úloha:
Číslo
Číslo, obsah úlohy
uznesenia
a termín plnenia
a dátum
30/2018
B.1. zabezpečiť
plnenie
úloh
24.01.2018 uvedených v Pláne práce vlády
Slovenskej republiky na rok 2018 podľa
termínov uvedených v materiáli

Príčina nesplnenia úloh

Plnenie úlohy malo byť financované
zo štrukturálnych fondov EÚ (nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu
"Výskum a inovácie"). Vzhľadom na to, že MH
SR ako sprostredkovateľský orgán pozastavil
Úloha: Národná stratégia duševného výzvy na národné projekty, na uvedený projekt
vlastníctva
nebolo
možné
spoľahlivo
zabezpečiť
Termín: do 31.03.2018
financovanie.
Nový termín: do 31.03.2019
Úloha nesplnená.
(listom predsedu vlády SR
č. 42/2019/KPV zo dňa 31.01.2019)
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22. Správa štátnych hmotných rezerv SR
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 182 úloh.
Z 13 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, z ktorých 1 úloha
bola splnená v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom
období je splatných 9 úloh. Zo 169 netermínovaných úloh bola zrušená 1 úloha.
23. Úrad pre verejné obstarávanie
Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 150 úloh.
Zo 60 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 9
úloh bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 49 úloh.
Všetkých 90 netermínovaných úloh zostáva v plnení.
24. Národný bezpečnostný úrad
Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995
do 30.06.2020 plniť celkom 188 úloh.
Z 56 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 13
bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 41 úloh.
Všetkých 132 netermínovaných úloh zostáva v plnení.
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