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Kancelária ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Číslo: 53/2018-100 



Záznam

z 2. porady vedenia ministerstva
1. februára 2018



Prítomní:

G. Matečná 
M. Lapšanský
B. Tot
H. Leváková Kožárová
Ľ. Turkotová (za J. Regeca)
B. Zemko
J. Kotuľák (za M. Denevu)
J. Kožuch 
J. Puškáč
M. Mitošinka
Š. Ryba
B. Karovič(za K. Mihaľovú)
J. Gudába
V. Machalík
A. Čarný (za P. Kicka)
A. Egyedová


Prizvaní:

M. Pavluvčík, riaditeľ odboru kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru (v bode 1)
M. Žaťko, hlavný radca, odbor potravinárstva a obchodnej politiky (v bode 1)
F. Círia, riaditeľ odboru priamych platieb a správnych konaní (v bode 4, 5)
J. Ježíková, riaditeľka právneho odboru (v bode 6)


Program:

01. Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých redmetom 
	sú potraviny, č.: 2206/2017-840

02. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
	Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu 
	a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení 	neskorších predpisov, č.: 754/2018-510

03. Návrh Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
	ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
	č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. 
	o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z., č. 877/2018-510

04. Návrh administrovania a poskytovania podpory formou prechodných vnútroštátnych platieb
	v roku 2018, č.: 860/2018-640
05. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu informačného systému geopriestorového
	formulára žiadosti o pomoc, č.: 822/2018-640

06. Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o príprave,
	schvaľovaní a evidovaní zmlúv, č. 55/2018-420

07. Informácia o vybavovaní petícií a sťažností v rezortne pôdohospodárstva Slovenskej 
	republiky za rok 2017, č.: 3912/2017-023

08. Informácia o stave administrovania podpôr za rok 2017, č. 101/107/2018

09. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

10. Rôzne


Rokovanie porady vedenia viedla ministerka Gabriela Matečná,

k jednotlivým bodom programu boli po diskusii prijaté nasledovné

závery:


01. Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých 
	predmetom sú potraviny, č.: 2206/2017-840

Referoval: M. Lapšanský
Prizvaní: M. Pavluvčík
 M. Žaťko

A. Schvaľuje sa s pripomienkami

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny 

B. Ukladá sa

	sekcii potravinárstva a obchodu


upraviť materiál v zmysle pripomienok z porady vedenia ministerstva a predložiť ho sekcii legislatívy

Termín: do 5 dní po schválení v porade vedenia ministerstva
Zabezpečí: M. Lapšanský

	sekcii legislatívy 


predložiť návrh zákona do ďalšieho legislatívneho procesu 

Termín: do 5 dní po doručení zo sekcie potravinárstva a obchodu
Zabezpečí: J. Puškáč

02. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
	vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti 
	zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné 
	produkty v znení neskorších predpisov, č.: 754/2018-510

Referoval: Š. Ryba

A. Schvaľuje sa 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 

B. Ukladá sa

	sekcii poľnohospodárstva


predložiť materiál sekcii legislatívy

Termín: do 3 dní po PVM
Zabezpečí: Š. Ryba

	sekcii legislatívy 


upraviť návrh nariadenia vlády po legislatívno-technickej stránke a predložiť ho do ďalšieho legislatívneho procesu

Termín: do 15 dní po doručení zo sekcie poľnohospodárstva
Zabezpečí: J. Puškáč

03. Návrh Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
	republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva 
	Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
	zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 
	Z. z., č. 877/2018-510

Referoval: Š. Ryba

A. Schvaľuje sa 

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z.
B. Ukladá sa

	sekcii poľnohospodárstva


predložiť materiál sekcii legislatívy

Termín: do 3 dní po schválení v PVM
Zabezpečí: Š. Ryba

	sekcii legislatívy 


pripraviť návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. do ďalšieho legislatívneho procesu

Termín: do 5 dní po schválení v PVM
Zabezpečí: J. Puškáč

04. Návrh administrovania a poskytovania podpory formou prechodných nútroštátnych 
	platieb v roku 2018, č.: 860/2018-640

Referoval: J. Gudába
Prizvaný: F. Círia

A. Schvaľuje sa

Návrh administrovania a poskytovania podpory formou prechodných vnútroštátnych platieb v roku 2018 

B. Ukladá sa

	sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb

sekcii legislatívy

stanoviť a zverejniť sumy jednotiek prechodných vnútroštátnych platieb vo vestníku MPRV SR

Termín: do 31.7.2018
Zabezpečí: J. Gudába
Spolupráca: J. Puškáč

	Pôdohospodárskej platobnej agentúre


	zabezpečiť zber žiadostí týkajúcich sa poskytovania podpory formou prechodných vnútroštátnych platieb – doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky


Termín: do 28.2.2018
Zabezpečí: J. Kožuch
	zabezpečiť administráciu žiadostí a ukončenie kontrol týkajúcich sa prechodných vnútroštátnych platieb – doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky


Termín: do 31.7.2018
Zabezpečí: J. Kožuch

	zabezpečiť vydanie prvostupňových rozhodní týkajúcich sa prechodných vnútroštátnych platieb –– doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky


Termín: od 1.8.2018
Zabezpečí: J. Kožuch

05. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu informačného systému 
	geopriestorového formulára žiadosti o pomoc, č.: 822/2018-640

Referoval: J. Gudába
Prizvaný: F. Círia

A. Schvaľuje sa 

	Návrh na zriadenie pracovnej skupiny na koordináciu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.


	Štatút pracovnej skupiny na koordináciu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.


	Rokovací poriadok pracovnej skupiny na koordináciu informačného systému geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.


B. Ukladá sa

sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb

predložiť materiál na podpis p. ministerke

Termín: do siedmych dní po PVM
Zabezpečí: J. Gudába

06. Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o 
	príprave, schvaľovaní a evidovaní zmlúv, č. 55/2018-420

Referoval: J. Puškáč

A. Schvaľuje sa s pripomienkami

Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o príprave, schvaľovaní a evidovaní zmlúv  

B. Ukladá sa

sekcii legislatívy 

upraviť materiál v zmysle pripomienok porady vedenia ministerstva a zabezpečiť zverejnenie schválenej Smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o príprave, schvaľovaní a evidovaní zmlúv vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na webovej stránke ministerstva

Termín: do 10 dní po PVM
Zabezpečí: J. Puškáč

07. Informácia o vybavovaní petícií a sťažností v rezortne pôdohospodárstva Slovenskej 
	republiky za rok 2017, č.: 3912/2017-023

Referoval: H. Leváková Kožárová

A. Berie sa na vedomie 

Informácia o vybavovaní petícií a sťažností v rezortne pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky za rok 2017 

B. Ukladá sa

sekcii kontroly a obchodného dozoru 

predložiť „Informáciu o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2017“ Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii kontroly, odboru petícií, sťažností a ostatných podaní na základe listu č. 11099-12/2017/IP-296/OPSOP zo dňa 07.12.2017

Termín: 15.2.2018
Zabezpečí: H. Leváková Kožárová

08. Informácia o stave administrovania podpôr za rok 2017, č. 101/107/2018

Referoval: J. Kožuch

A. Berie sa na vedomie

Informácia o stave administrovania podpôr za rok 2017

B. Ukladá sa

sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu 

zabezpečiť zmenu systému finančného riadenia PRV v zmysle požiadaviek sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb a Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Termín: do 1 týždňa (8.2.2018)
Zabezpečí: M. Deneva
09. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

Berie sa na vedomie

	informácia z rokovania NR SR z 31.1.2018 – ref. G. Matečná


10. Rôzne

A. Súhlasí sa

s predĺžením termínu splnenia úloh

Č. úlohy: 510 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Koncepciu rozvoja potravinového dodávateľského reťazca vo vzťahu  k potravinovej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti SR
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 18

Gestor: M. Lapšanský
Pôvodný termín: 30.10.2017
Nový termín: 30.4.2018

B. Ukladá sa

	sekcii kontroly a obchodného dozoru
oddeleniu krízového riadenia
odboru zahraničnej koordinácie
kancelárii ministra

generálnemu tajomníkovi služobného úradu
sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
sekcii legislatívy
sekcii poľnohospodárstva
sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb
sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva
sekcii potravinárstva a obchodu
sekcii programov regionálneho rozvoja 
sekcii programov cezhraničnej spolupráce

predložiť kancelárii ministra odpočty úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 

Termín: 28.2.2018
Zabezpečí: H. Leváková Kožárová 
M. Hricková
B. Zemko
B. Tot
J. Regec
M. Deneva
J. Puškáč
Š. Ryba
J. Gudába
P. Kicko
M. Lapšanský
M. Mitošinka
K. Mihaľová

	sekcii legislatívy


predložiť p. ministerke informáciu o vecnom a finančnom  plnení zmluvy 
AKMG, s.r.o.

Termín: 15.2.2018
Zabezpečí: J. Puškáč 








  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






