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Kancelária ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Číslo: 33/2018-100 



Záznam

z 1. porady vedenia ministerstva
11. januára 2018



Prítomní:

G. Matečná 
M. Lapšanský
B. Tot
H. Leváková Kožárová
J. Regec
B. Zemko
M. Deneva
J. Kožuch v bodoch 1-14, M Kindl v bodoch 15 – 17)
J. Puškáč
E. Pícha (za M. Mitošinku)
Š. Ryba
K. Mihaľová
J. Gudába
V. Machalík
P. Kicko
A. Egyedová


Prizvaní:

I. Kálna, riaditeľ š. p. Hydromeliorácie, (v bode 1)
J. Bíreš, ústredný riaditeľ, ŠVPS SR (v bode 2, 3)
P. Rusňák,  generálny riaditeľ, ÚKSÚP (v bode 2)
Ľ. Hózová, štátny radca, odbor bezpečnosti potravín a výživy (v bode 2)
K. Janeková, štátny radca, odbor bezpečnosti potravín a výživy (v bode 3)
Š. Adam, riaditeľ VÚEPP (v bode 4)
J. Kadlicová, štátny radca, odbor potravinárstva a obchodnej politiky (v bode 13)
J. Ježíková, riaditeľka právneho odboru (v bode č. 15)


Program:

01. Návrh - Hlavné smery činnosti rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie, 
	č.: 3976/2017-510

02. Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na obdobie rokov 
	2018 – 2020, č.: 3729/2017-810

03. Správa o zabezpečení úloh Codex Alimentarius v Slovenskej republike, č.: 3542/2017-810

04. Analýza zdaňovania poľnohospodárskych pozemkov za roky 2013 - 2016, 
	č.: 3698/2017-510

05. Analýza daní z lesných pozemkov za obdobie rokov 2013 – 2016 a návrh na zjednodušený 
	systém zdaňovania lesných pozemkov, č.: 3588/2017-710

06. Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy
	v roku 2017 (údaje za roky 2005 až 2016), č.: 3906/2017-710

07. Návrh nástrojov na podporu spracovania dreva v tuzemsku a obchodnej politiky organizácií 
	v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
	vidieka Slovenskej republiky, č.: 3890/2017-740

08. Informácia – Strategické činnosti na podporu výskumu, implementácie inovácií, 
	efektívneho prenosu poznatkov a zefektívnenia procesov a služieb verejnej správy v sektore 
	poľnohospodárstva, č.: 3797/2017-300

09. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
	pre rozvoj vidieka v Slovenskej republike, č.: 3918/2017-310

10. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho 
	záručného fondu Slovenskou republikou za finančný rok 2017, č.: 3915/2017-310

11. Informatívna správa o činnosti Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho 
	účtovníctva v SR v roku 2017, č.: 3972/2017-310

12. Parlamentný rozpis rozpočtu na rok 2018, č.: 740/2018-330

13. Informácia o exportnom potenciáli slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych 
	výrobkov, 3683/2017-840

14. Informácia o plnení úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
	republiky na úseku legislatívy za rok 2017, č.: 3909/2017-410

15. Informácia o postupe pri identifikácii rezortnej legislatívy, ktorá je nad rámec 
	harmonizovanej legislatívy EÚ, č.: 4001/2017-420

16. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

17. Rôzne

	Informácia o stave uskutočneného predaja majetku v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 



Rokovanie porady vedenia viedla ministerka Gabriela Matečná,

k jednotlivým bodom programu boli po diskusii prijaté nasledovné

závery:


01. Návrh - Hlavné smery činnosti rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie, 
	č.: 3976/2017-510

Referoval: Š. Ryba
Prizvaný: I. Kálna

A. Berie sa na vedomie 

Návrh - Hlavné smery činnosti rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie  

B. Ukladá sa

sekcii poľnohospodárstva
štátnemu podniku Hydromeliorácie

predložiť do porady vedenia ministerstva Koncepciu Hydromeliorácií 

Termín: 30.6.2019
Zabezpečí: Š. Ryba
Spolupráca: I. Kálna

02. Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na obdobie rokov 
	2018 – 2020, č.: 3729/2017-810

Referoval: M. Lapšanský
Prizvaní: J. Bíreš
P. Rusňák
Ľ. Hózová

A. Schvaľuje sa 

Viacročný národný plán úradnej kontroly Slovenskej republiky na obdobie rokov 
2018 – 2020 

B. Ukladá sa

sekcii potravinárstva a obchodu

	zaslať materiál na GR SANTE


Termín: do 15.2.2018
Zabezpečí: M. Lapšanský

dopracovaný a schválený materiál uverejniť na webovej stránke MPRV SR 

Termín: do štyroch dní po PVM
Zabezpečí: M. Lapšanský


03. Správa o zabezpečení úloh Codex Alimentarius v Slovenskej republike, 
	č.: 3542/2017-810

Referoval: M. Lapšanský
Prizvaní: J. Bíreš
K. Janeková

A. Berie sa na vedomie 

Správa o zabezpečení úloh Codex Alimentarius v Slovenskej republike  

B. Ukladá sa

sekcii potravinárstva a obchodu
sekcii poľnohospodárstva 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR

v spolupráci s národným kontaktným miestom Codex Alimentarius zabezpečovať podmienky na aktívnu a efektívnu účasť expertov v Codex Alimentarius

Termín: priebežne
Zabezpečí: M. Lapšanský
Š. Ryba
J. Bíreš

04. Analýza zdaňovania poľnohospodárskych pozemkov za roky 2013 - 2016, 
	č.: 3698/2017-510

Referoval: Š. Ryba
Prizvaný: Š. Adam

A. Berie sa na vedomie s pripomienkami

Analýza zdaňovania poľnohospodárskych pozemkov za roky 2013 – 2016 

B. Ukladá sa

	sekcii poľnohospodárstva


upraviť materiál v zmysle pripomienok porady vedenia ministerstva

Termín: 17.1.2018
Zabezpečí: Š. Ryba

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

sekcii poľnohospodárstva 
sekcii legislatívy

vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať analýzou poľnohospodárskych pozemkov 

Termín: 30.4.2018
Zabezpečí: M. Deneva
Š. Ryba
J. Puškáč


05. Analýza daní z lesných pozemkov za obdobie rokov 2013 – 2016 a návrh na 
	zjednodušený systém zdaňovania lesných pozemkov, č.: 3588/2017-710

Referoval: P. Kicko

A. Schvaľuje sa 

Analýza daní z lesných pozemkov za obdobie rokov 2013 – 2016 a návrh na zjednodušený systém zdaňovania lesných pozemkov  

B. Ukladá sa

	sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva

sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
sekcii legislatívy

pripraviť pracovné rokovanie s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Zväzom miest a obcí Slovenska k návrhom, ktoré sú obsahom predloženého materiálu a spoločne dohodnúť ďalší postup na realizáciu. 

Termín: do 6.4.2018
Zabezpečí: P. Kicko
Spolupráca: M. Deneva
J. Puškáč

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva
sekcii legislatívy

vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať analýzou  lesných pozemkov 

Termín: 30.4.2018
Zabezpečí: M. Deneva
P. Kicko
J. Puškáč

06. Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov 
	pre lesy v roku 2017 (údaje za roky 2005 až 2016), č.: 3906/2017-710

Referoval: P. Kicko

A. Berie sa na vedomie s pripomienkami

Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2017 (údaje za roky 2005 až 2016) 

B. Ukladá sa

	sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva 


upraviť materiál v zmysle pripomienok porady vedenia ministerstva a zabezpečiť zverejnenie Správy o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2017 (údaje za roky 2005 až 2016) prostredníctvom internetového portálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Termín: do 31.1.2018
Zabezpečí: P. Kicko

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva

podľa § 31 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike informovať Štatistický úrad Slovenskej republiky o poskytovaní národných údajov integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za rok 2016 Európskej komisii 

Termín: do 15.2.2018
Zabezpečí: M. Deneva
Spolupráca: P. Kicko

07. Návrh nástrojov na podporu spracovania dreva v tuzemsku a obchodnej politiky 
	organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 
	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č.: 3890/2017-740

Referoval: P. Kicko

A. Schvaľuje sa 

Návrh nástrojov na podporu spracovania dreva v tuzemsku a obchodnej politiky organizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

B. Ukladá sa

sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva 

informovať LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Štátne lesy TANAP a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. so schválenými zásadami pre tvorbu obchodných politík v oblasti obchodu s drevom 

Termín: do 31.3.2018
Zabezpečí: P. Kicko

08. Informácia – Strategické činnosti na podporu výskumu, implementácie inovácií, 
	efektívneho prenosu poznatkov a zefektívnenia procesov a služieb verejnej správy 
	v sektore poľnohospodárstva, č.: 3797/2017-300

Referovala: M. Deneva

Berie sa na vedomie

Informácia – Strategické činnosti na podporu výskumu, implementácie inovácií, 
efektívneho prenosu poznatkov a zefektívnenia procesov a služieb verejnej správy 
v sektore poľnohospodárstva

09. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho 
	fondu pre rozvoj vidieka v Slovenskej republike, č.: 3918/2017-310

Referovala: M. Deneva

Berie sa na vedomie

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka v Slovenskej republike  

10. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho 
	záručného fondu Slovenskou republikou za finančný rok 2017, č.: 3915/2017-310

Referovala: M. Deneva

Berie sa na vedomie

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu Slovenskou republikou za finančný rok 2017 

11. Informatívna správa o činnosti Národnej komisie pre Informačnú sieť 
	poľnohospodárskeho účtovníctva v SR v roku 2017, č.: 3972/2017-310

Referovala: M. Deneva

Berie sa na vedomie

Informatívna správa o činnosti Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v SR v roku 2017 

12. Parlamentný rozpis rozpočtu na rok 2018, č.: 740/2018-330

Referovala: M. Deneva

A. Berie sa na vedomie s pripomienkami
Parlamentný rozpis rozpočtu na rok 2018 

B. Ukladá sa

sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu 

	dopracovať materiál „Parlamentný rozpis rozpočtu na rok 2018“ v zmysle pripomienok  porady vedenia ministerstva 


Termín: do 10 dní po schválení v PVM 
Zabezpečí: M. Deneva

	zabezpečiť rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie v súlade so zákonom NR SR č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018


Termín: do 10 dní po schválení v PVM 
Zabezpečí: M. Deneva

13. Informácia o exportnom potenciáli slovenských poľnohospodárskych 
	a potravinárskych výrobkov, 3683/2017-840

Referoval: M. Lapšanský
Prizvaná: J. Kadlicová

Berie sa na vedomie 

Informácia o exportnom potenciáli slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov  

14. Informácia o plnení úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
	republiky na úseku legislatívy za rok 2017, č.: 3909/2017-410

Referoval: J. Puškáč

Berie sa na vedomie

Informácia o plnení úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky na úseku legislatívy za rok 2017 

15. Informácia o postupe pri identifikácii rezortnej legislatívy, ktorá je nad rámec 
	harmonizovanej legislatívy EÚ, č.: 4001/2017-420

Referoval: J. Puškáč
Prizvaná: J. Ježíková

Berie sa na vedomie

Informácia o postupe pri identifikácii rezortnej legislatívy, ktorá je nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ  
16. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

Berie sa na vedomie

	Informácia o stave uskutočneného predaja majetku v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – ref. J. Regec


17. Rôzne

Súhlasí sa

	s predĺžením termínu splnenia úloh


Č. úlohy: 486 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Analýzu možnosti vytvorenia fondu solidarity
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 2

Gestor: M. Deneva
Pôvodný termín: 30.11.2017
Nový termín: 31.1.2018


Č. úlohy: 52 / 2017
Vec: Predložiť na rokovanie PVM materiál "Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny"
Komu (Typ): Plán legislatívnych úloh
číslo a bod: úloha na mesiac máj  č. 1

Gestor: M. Lapšanský
Pôvodný termín: 30.11.2017
Nový termín: 31.3.2018 (PVM) 
 30.6.2018 (vláda SR)


Č. úlohy: 317 / 2017
Vec: Návrh zabezpečovania technickej pomoci v súvislosti s IS GSAA v roku 2018 -- -- realizovať presun IS GSAA k prevádzkovateľovi, tzn. migrácia IS GSAA do tzv. vládneho cloud-u, resp. zabezpečenie posilnenia existujúcej infraštruktúry MPRV SR
Komu (Typ): úloha z porady vedenia MP SR
číslo a bod: 29.PVM/2-3

Gestor: J. Regec
Pôvodný termín: 31.12.2017
Nový termín: 31.1.2018

Č. úlohy: 319 / 2017
Vec: Návrh zabezpečovania technickej pomoci v súvislosti s IS GSAA v roku 2018 -- -- a) zabezpečiť prekreslenie hraníc užívania z roku 2017 do IS GSAA pre rok 2018
Komu (Typ): úloha z porady vedenia MP SR
číslo a bod: 29.PVM/2-5)a

Gestor: M. Deneva
Pôvodný termín: 31.12.2017
Nový termín: 31.1.2018
	so zrušením úlohy

Č. úlohy: 565 / 2012
Vec: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov -- -- každoročne pri príprave štátneho rozpočtu zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie školského mlieka v rozpočte kapitoly MPRV SR
Komu (Typ): úloha z porady vedenia MP SR
číslo a bod: 18.PVM/3-3
Vybavuje: Deneva Monika
Vybaviť do: 31.12.2018
Plnenie: Z dôvodu duplicity s úlohou č. 407/2013 žiadame úlohu zrušiť.

	so zmenou zadania a termínu splnenia úlohy


Staré znenie a termín splnenia úlohy
Č. úlohy: 315 / 2017
Vec: Návrh zabezpečovania technickej pomoci v súvislosti s IS GSAA v roku 2018 -- -- d) zabezpečiť pre NPPC finančné prostriedky na zabezpečenie helpdesku/callcentra pre potreby GSAA v sume maximálne 222 000,00 EUR
Komu (Typ): úloha z porady vedenia MP SR
číslo a bod: 29.PVM/2-2)d
Vybavuje: Deneva Monika
Vybaviť do: 31.12.2017

Nové znenie a termín splnenia úloh

Zabezpečiť vyčíslenie výšky finančných prostriedkov pre NPPC určených na zabezpečenie helpdesku/callcentra pre potreby IS GSAA 
Termín splnenia:
19.1.2018

	Zabezpečiť finančné krytie callcentra 

Termín splnenia:
31.3.2018




  Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rozdeľovník:

	G. Matečná			1x

A. Stredák				1x
G. Csicsai				1x
J. Regec				1x
B. Tot	 			1x
M. Deneva			1x
J. Puškáč 				1x
Š. Ryba				1x
J. Gudába				1x
P. Kicko				1x
M. Lapšanský			1x
M. Mitošinka			1x
H. Leváková Kožárová 		1x
B. Zemko				1x
Ľ. Turkotová			1x
V. Machalík			1x
M. Hricková			1x
K. Mihaľová			1x
P. Ďuračka		 	1x
A. Egyedová			1x
x              x
	J. Kožuch – PPA

x               x
	Na založenie





