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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
z 

k návrhu Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej  činnosti v Slovenskej  republike na roky 2012 - 2015

Číslo materiálu:

Predkladateľ:
minister vnútra a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Vláda
schvaľuje 
A.1.	návrh Stratégie prevencie kriminality  a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike  na roky 2012 – 2015 (ďalej len „stratégia“);
ukladá
predsedníčke vlády poverenej riadením Ministerstva obrany SR
1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
podpredsedovi vlády pre ľudské práva a národnostné  menšiny
podpredsedovi vlády a ministrovi financií 
podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi vnútra  
ministerke spravodlivosti  
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  
ministrovi zdravotníctva 
ministrovi kultúry 
ministrovi hospodárstva 
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
ministrovi životného prostredia 
B.1.      rozpracovať stratégiu podľa priorít vrátane vecného, časového a finančného  
            zabezpečenia úloh a predložiť ich Rade vlády pre SR  prevenciu kriminality
            (ďalej len „rada“)
do 29. februára 2012
B.2.     zabezpečiť  plnenie úloh uvedených v prílohe č.1 stratégie
do 31. decembra 2015
B.3.	predkladať od roku 2013 rade správu o plnení úloh vyplývajúcich z rezortných stratégii za predchádzajúci kalendárny rok
do 28. februára 2013 a ďalej do 28. februára každoročne
B.4.	predložiť rade  informáciu o plnení úloh vo svojej pôsobnosti za rok 2011 v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
do 29. februára 2012
ministrovi vnútra a predsedovi rady
B.5.   predložiť vláde informáciu o plnení úloh  v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  za  rok 2011
	do 30. apríla 2012
B.6.   organizačne zabezpečovať predkladanie správ o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégií za predchádzajúci kalendárny rok a ich predloženie na rokovanie rady
do 28. februára každoročne
B.7.    predkladať vláde hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie za predchádzajúci kalendárny rok
	do 30. apríla každoročne
odporúča
predsedom samosprávnych krajov
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 
prezidentovi Únie miest Slovenska 
C.1.	spolupracovať pri rozpracovaní stratégie a plnení úloh  s obvodnými úradmi v sídle kraja
          do 31. decembra 2015
zrušuje
D.1.	uznesenie vlády SR č. 681 z 15. augusta 2007 k návrhu Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 -  2010.
Vykonajú:	predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
podpredseda vlády  Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny 
minister vnútra
ministerka spravodlivosti
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister zdravotníctva
minister kultúry
minister hospodárstva
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
minister životného prostredia 
Na vedomie:	generálny prokurátor 
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident Únie miest Slovenska
predsedovia samosprávnych krajov


