
VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva 

Spôsob pripomienkového konania Naliehavosť v termíne. 
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 15  / 7 
Počet vyhodnotených pripomienok 14 

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 2  / 0 
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 0  / 0 
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných 12  / 7 

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

Č. Subjekt Pripomienky do 
termínu Pripomienky po termíne Nemali pripomienky Vôbec nezaslali

1 . Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky    x 

2 . Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky   x  

3 . Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky   x  

4 . Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky   x  

5 . Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky    x 

6 .

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej 
republiky 

5 (5o,0z)    

7 .

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej 
republiky 

  x  

8 . Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja    x 



Slovenskej republiky 

9 . Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky   x  

10 . Ministerstvo zahraničných 
vecí Slovenskej republiky   x  

11 .
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

  x  

12 .
Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej 
republiky  

7 (0o,7z)    

13 .
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu 
Slovenskej republiky 

 1 (1o,0z)   

14 . Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky   x  

15 .
Podpredseda vlády SR pre 
ľudské práva a národnostné 
menšiny 

  x  

16 .
Centrum pre 
medzinárodnoprávnu 
ochranu detí a mládeže 

   x 

17 . Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny    x 

18 . Odbor vládnej agendy Úradu 
vlády 1 (1o,0z)    

19 . Prešovský samosprávny 
kraj    x 

20 . Európske spotrebiteľské 
centrum    x 

21 . Štátny dopravný úrad    x 

22 . Odbor verejného 
obstarávania MŽP SR    x 

23 . Odbor právnych služieb a 
odvolacích konaní    x 

24 .
Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej 
republiky 

  x  

25 . Národná banka Slovenska   x  
26 . Ústredie práce, sociálnych   x  



vecí a rodiny 

27 . Úrad jadrového dozoru 
Slovenskej republiky   x  

28 . Štatistický úrad Slovenskej 
republiky   x  

29 . Úrad pre verejné 
obstarávanie   x  

30 . Štátna pokladnica   x  

31 . Inštitút pre výskum práce a 
rodiny   x  

32 .
Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej 
republiky 

1 (1o,0z)    

33 . Národný bezpečnostný úrad   x  

34 . Zbor väzenskej a justičnej 
stráže   x  

35 . Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s.   x  

36 . Združenie miest a obcí 
Slovenska   x  

37 . Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky   x  

38 . Najvyšší súd Slovenskej 
republiky   x  

39 .
Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky 

  x  

40 . Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky   x  

41 .

Asociácia 
zamestnávateľských zväzov 
a združení Slovenskej 
republiky 

  x  

42 . Úrad vlády Slovenskej 
republiky   x  

43 . Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou   x  

SPOLU 14 (7o,7z) 1 (1o,0z) 28 10 



Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná A – akceptovaná
Z – zásadná N – neakceptovaná

ČA – čiastočne akceptovaná



Subjekt Pripomienka Typ Vyh. Spôsob vyhodnotenia
MDVaRR 

SR 
 
1. úlohu C.9. uznesenia vlády SR č. 198 zo dňa 24. marca 2010 pre 1. 
podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 
zabezpečiť začatie realizácie stavby - I/68 Mníšek nad Popradom – štátna 
hranica SR/PR, preložka cesty O N 

Predmetný materiál navrhuje, tak ako je to v jeho 
názve, zrušenie úloh, týkajúcich sa predkladania 
súhrnných správ, resp. informácií o plnení úloh z 
uznesení k výjazdovým rokovaniam vlády SR, t. j. len 
tej časti, ktorá je v kompetencii MH SR. Pripomienku 
neakceptujeme i z dôvodu, že považujeme za 
dostatočné, aby Vami navrhované zrušenie úloh bolo 
súčasťou materiálu Program prípravy a výstavby siete 
ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, tak ako je to 
uvádzané v odôvodnení zaslanej pripomienky.  

MDVaRR 
SR 

 
2. úlohu C.10. uznesenia vlády SR č. 198 zo dňa 24. marca 2010 pre 1. 
podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -
realizovať odstránenie nevyhovujúcich technických parametrov na ceste I/77 
v úseku Spišská Belá – Bardejov O N 

Predmetný materiál navrhuje, tak ako je to v jeho 
názve, zrušenie úloh, týkajúcich sa predkladania 
súhrnných správ, resp. informácií o plnení úloh z 
uznesení k výjazdovým rokovaniam vlády SR, t. j. len 
tej časti, ktorá je v kompetencii MH SR. Pripomienku 
neakceptujeme i z dôvodu, že považujeme za 
dostatočné, aby Vami navrhované zrušenie úloh bolo 
súčasťou materiálu Program prípravy a výstavby siete 
ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, tak ako je to 
uvádzané v odôvodnení zaslanej pripomienky.  

MDVaRR 
SR 

 
3. úlohu B.10. uznesenia vlády SR č. 279 zo dňa 5. mája 2010 pre 1. 
podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 
zabezpečiť odstránenie nevyhovujúcich technických parametrov cesty I/79 v 
úseku Trebišov – okružná križovatka Veľaty a cesty I/50 v úseku Dargov -
Sečovce z fondov EÚ O N 

Predmetný materiál navrhuje, tak ako je to v jeho 
názve, zrušenie úloh, týkajúcich sa predkladania 
súhrnných správ, resp. informácií o plnení úloh z 
uznesení k výjazdovým rokovaniam vlády SR, t. j. len 
tej časti, ktorá je v kompetencii MH SR. Pripomienku 
neakceptujeme i z dôvodu, že považujeme za 
dostatočné, aby Vami navrhované zrušenie úloh bolo 
súčasťou materiálu Program prípravy a výstavby siete 
ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, tak ako je to 
uvádzané v odôvodnení zaslanej pripomienky.  

MDVaRR 
SR 

 
4. úlohu B.12. uznesenia vlády SR č. 279 zo dňa 5. mája 2010 pre 1. 
podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 
v prípade rozhodnutia vlády SR vo veci výstavby širokorozchodnej 
železničnej trate Čierna nad Tisou – Bratislava zabezpečiť v procese prípravy 
aj realizácie tejto stavby všetky úkony na zachovanie, resp. zvyšovanie 
prepravných kapacít v prekladisku Čierna nad Tisou s cieľom udržania 

O N 

Predmetný materiál navrhuje, tak ako je to v jeho 
názve, zrušenie úloh, týkajúcich sa predkladania 
súhrnných správ, resp. informácií o plnení úloh z 
uznesení k výjazdovým rokovaniam vlády SR, t. j. len 
tej časti, ktorá je v kompetencii MH SR. Pripomienku 
neakceptujeme i z dôvodu, že považujeme za 
dostatočné, aby Vami navrhované zrušenie úloh bolo 



zamestnanosti súčasťou materiálu Program prípravy a výstavby siete 
ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, tak ako je to 
uvádzané v odôvodnení zaslanej pripomienky.  

MDVaRR 
SR 

 
5. úlohu B.13. uznesenia vlády SR č. 279 zo dňa 5. mája 2010 pre 1. 
podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -
zabezpečiť odstránenie nevyhovujúcich technických parametrov na ceste I/50 
v Dargove a Sečovciach 

Odôvodnenie zrušenia ku všetkým úlohám, ktoré žiadame doplniť: Predmetná 
úloha bola prijatá na výjazdovom rokovaní predchádzajúcej vlády. V 
súčasnosti považujeme úlohu za neaktuálnu. Nový harmonogram je 
definovaný v Programe prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2011 – 
2014, ktorý MDVRR SR predloží na rokovanie vlády SR v mesiaci október 
2011. 
Úloha je neaktuálna. 
 

O N 

Predmetný materiál navrhuje, tak ako je to v jeho 
názve, zrušenie úloh, týkajúcich sa predkladania 
súhrnných správ, resp. informácií o plnení úloh z 
uznesení k výjazdovým rokovaniam vlády SR, t. j. len 
tej časti, ktorá je v kompetencii MH SR. Pripomienku 
neakceptujeme i z dôvodu, že považujeme za 
dostatočné, aby Vami navrhované zrušenie úloh bolo 
súčasťou materiálu Program prípravy a výstavby siete 
ciest I. triedy na roky 2011 – 2014, tak ako je to 
uvádzané v odôvodnení zaslanej pripomienky.  

MŽP SR k obalu a názvu materiálu 
V návrhu materiálu navrhujeme doplniť nasledovný text: 
1. V názve materiálu navrhujeme doplniť za slová "ministrovi hospodárstva" 
slová "a ministrovi životného prostredia SR" (Návrh nového znenia: Návrh na 
zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi 
hospodárstva a ministrovi životného prostredia SR) 
 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 

MŽP SR materiál 
2. V samotnom materiáli navrhujeme za navrhovaný text týkajúci sa uznesení 
pre ministerstvo hospodárstva vložiť nasledovný text: 

Číslo uznesenia/zo dňa: 256 z 21. apríla 2010 
Názov uznesenia: k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Veľký Krtíš 
a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti 
Predkladateľ: minister hospodárstva 
Číslo úlohy: B.14. 
Gestor(i) úlohy: minister životného prostredia SR 
Znenie úlohy: podporiť projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany 
životného prostredia 
Termín úlohy: do 30. júna 2010 
Odôvodnenie zrušenia: Predmetná informácia súvisí so schvaľovaním 
projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Podľa čl. 60 
písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 



ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení, je riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho 
finančného riadenia, a najmä za zabezpečenie, aby sa projekty vyberali na 
financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a aby 
boli dodržané uplatniteľné predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy 
počas celého vykonávania. 
Vzhľadom na stanovené kritériá k hodnoteniu a výberu žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, riadiaci 
orgán je povinný postupovať v súlade s týmito kritériámi, pričom nie je možné 
zvýhodňovať projekty podľa geografickej polohy. Hodnotiace aj výberové 
kritíériá, podľa ktorých MŽP SR postupuje a k schvaľovaniu ktorých sa 
vyjadrovala Európska komisia, sú vždy súčasťou výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP, s ktorými má možnosť sa žiadateľ o nenávratný finančný 
príspevok oboznámiť. 
Úloha je neaktuálna. 
 

MŽP SR materiál 
V samotnom materiáli navrhujeme za navrhovaný text týkajúci sa uznesení 
pre ministerstvo hospodárstva vložiť ďalší nasledovný text: 

Číslo uznesenia/zo dňa: 279 z 5. mája 2010 
Názov uznesenia: k analýze sociálno-ekonomickej situácie Košického 
samosprávneho kraja, okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom na 
zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti 
Predkladateľ: minister hospodárstva 
Číslo úlohy: B.18. 
Gestor(i) úlohy: minister životného prostredia SR 
Znenie úlohy: v rámci finančných možností podporiť projekty rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry a protipovodňovej ochrany v okresoch 
Košice-okolie a Trebišov 
Termín úlohy: do 31. decembra 2013 
Odôvodnenie zrušenia: Predmetná informácia súvisí so schvaľovaním 
projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Podľa čl. 60 
písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení, je riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 



finančného riadenia, a najmä za zabezpečenie, aby sa projekty vyberali na 
financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a aby 
boli dodržané uplatniteľné predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy 
počas celého vykonávania. 
Vzhľadom na stanovené kritériá k hodnoteniu a výberu žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, riadiaci 
orgán je povinný postupovať v súlade s týmito kritériámi, pričom nie je možné 
zvýhodňovať projekty podľa geografickej polohy. Hodnotiace aj výberové 
kritíériá, podľa ktorých MŽP SR postupuje a k schvaľovaniu ktorých sa 
vyjadrovala Európska komisia, sú vždy súčasťou výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP, s ktorými má možnosť sa žiadateľ o nenávratný finančný 
príspevok oboznámiť. 
Úloha je neaktuálna. 
 

MŽP SR materiál  
V samotnom materiáli navrhujeme za navrhovaný text týkajúci sa uznesení 
pre ministerstvo hospodárstva vložiť ďalší nasledovný text: 

Číslo uznesenia/zo dňa: 279 z 5. mája 2010 
Názov uznesenia: k analýze sociálno-ekonomickej situácie Košického 
samosprávneho kraja, okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom na 
zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti 
Predkladateľ: minister hospodárstva 
Číslo úlohy: B.19. 
Gestor(i) úlohy: minister životného prostredia SR 
Znenie úlohy: poskytnúť súčinnosť pri riešení pilotných projektov 
vodohospodárskej infraštruktúry v okresoch Košice-okolie a Trebišov 
Termín úlohy: do 31. decembra 2013 
Odôvodnenie zrušenia: MŽP SR poskytuje súčinnosť pri riešení projektov 
prostredníctvom svojich poradenských centier - REPIS (Regionálne 
environmentálne poradenské a informačné strediská), prostredníctvom 
ktorých pomáha žiadateľom oboznámiť sa s podmienkami na predkladanie 
žiadostí o NFP a poskytuje poradenstvo k správnemu spracovaniu žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné 
prostredie. Prípadné otázky doručené na MŽP SR sú vždy vybavované v 
rámci interných mechanizmov a zasielané žiadateľovi v stanovenej lehote. 
Úloha je neaktuálna. 
 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 

MŽP SR sprievodný materiál  
a) Návrh uznesenia vlády (časť A): navrhujeme doplniť návrh uznesenia o Z N MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 

konaní dňa 07. júla 2011. 



ďalšie body:: 
B.1 Vláda zrušuje úlohu B. 14 uznesenia vlády SR č. 256 z 21. apríla 2010 – 
podporiť projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného 
prostredia 
B. 2 Vláda zrušuje úlohu B. 18 uznesenia vlády SR č. 279 z 5. mája 2010 - v 
rámci finančných možností podporiť projekty rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry a protipovodňovej ochrany v okresoch Košice-okolie a Trebišov 
B. 3 Vláda zrušuje úlohu B.19 uznesenia vlády SR č. 279 z 5. mája 2010 - 
poskytnúť súčinnosť pri riešení pilotných projektov vodohospodárskej 
infraštruktúry v okresoch Košice-okolie a Trebišov 

 
MŽP SR sprievodný materiál 

v predkladacej správe navrhujeme celý text upraviť nasledovne: 
Materiál „Návrh na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených 
ministrovi hospodárstva a ministrovi životného prostredia SR“ sa predkladá 
ako iniciatívny návrh. 
Predložený návrh bol vypracovaný po prehodnotení aktuálnosti, resp. 
neaktuálnosti príslušných úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi 
hospodárstva a ministrovi životného prostredia SR. Do návrhu boli zaradené 3 
úlohy, pri ktorých je ministerstvo hospodárstva uvedené ako gestor a 3 úlohy, 
pri ktorých je ministerstvo životného prostredia uvedené ako gestor. 
Návrh obsahuje základné údaje o úlohách, tzn. príslušné číslo a znenie 
uznesenia vlády SR, z ktorého úloha vyplynula, informáciu o predkladateľovi, 
číslo a znenie úlohy, informáciu o gestoroch úlohy, termín plnenia a 
odôvodnenie návrhov na zrušenie. 
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, 
na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani žiadne sociálne 
vplyvy. 

 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 

MŽP SR sprievodný materiál 
návrh komuniké 
v nadväznosti na uvedené pripomienky navrhujeme do názvu materiálu vložiť 
"a ministrovi životného prostredia SR" 
 

Z N 

MŽP SR od pripomienky ustúpilo na rozporovom 
konaní dňa 07. júla 2011. 

MŠVVaŠ SR Bez pripomienok 
Bez pripomienok O A  

OVA k m. č. 1090/2011-1000 
Komuniké: O A Text upravený. 



1. r.: "materiálu" nahradiť "materiál" 
2. r.: "návrh" nahradiť "Návrh" 
"SR uložených" nahradiť "SR, uložených" 
za "hospodárstva" vložiť bodku. 

S pozdravom 
Mgr. Elena Berová 
OVA ÚV SR 

 


