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Kancelária ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR
Číslo: 180/2018-100 



Záznam

zo 4. porady vedenia ministerstva
12. apríla 2018



Prítomní:

G. Csicsai
Z. Bírošová (za M. Lapšanského)
J. Regec
H. Kocipak
M. Deneva
B. Zemko
J. Puškáč
J. Kožuch 
Š. Ryba
M. Mitošinka
K. Radecká (za J. Gudábu)
K. Mihaľová
J. Dóczy (za P. Kicku)
A. Egyedová


Prizvaní:

T. Klouček, obchodný riaditeľ LESY SR , š p.  (v bode 1)
J. Bíreš, ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (v bode 2)
Z. Nouzovská, generálna riaditeľka, NPPC Lužianky (v bode 3)
Ľ. Halvoň, PhD., generálny riaditeľ, NLC Zvolen (v bode 3)
N. Chebeňová, odbor zahraničnej koordinácie (v bode 5,6)


Program:

01. Informácia o priebehu elektronického  aukčného predaja dreva v štátnom podniku LESY 
	Slovenskej republiky, štátny podnik za rok 2017, č.: 4279/2018-740

02. Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike 	k 31.12.2017, č.: 1451/2018-520

03. Návrh osnovy harmonogramu prípravy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 
	za 	rok 2017 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017, č. 1277/2018-310

04. Návrh záverečného účtu za rok 2017, č.: 1461/2018-330

05. Informácia o úhrade členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii 
	Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018, č.: 1537/2018-060

06. Hodnotenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v odbornej gescii Ministerstva
	pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č. 1142/2018-060 

07. Komplexné hodnotenie spolupráce Slovenskej republiky s FAO za rok 2017 , 
	č.: 1133/2018-060 

08. Návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
	príspevkových organizácií na rok 2018, č. 1169/2018-210

09. Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárskeho nakladania s majetkom 
	štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva 
	a v správe ministerstva za rok 2017, č.: 1233/2018-250 

10. Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
	vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení 
	neskorších predpisov, č.: 1342/2018-510

11. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
	Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 
	prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým 
	fondom v znení neskorších predpisov, č. 1085/2018-410 

12. Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
	ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií 
	a stanovenia obvyklej výšky nájomného  , č.: 1508/2018-430

13. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

14. Rôzne


Rokovanie porady vedenia viedol štátny tajomník Gabriel Csicsai,

k jednotlivým bodom programu boli po diskusii prijaté nasledovné

závery:


01. Informácia o priebehu elektronického  aukčného predaja dreva v štátnom podniku 
	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za rok 2017, č.: 4279/2018-740

Referoval: J. Dóczy
Prizvaný: T. Klouček

A. Berie sa na vedomie 

Informácia o priebehu elektronického  aukčného predaja dreva v štátnom podniku 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za rok 2017 

B. Ukladá sa
sekcii lekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva

predkladať do porady vedenia ministerstva informáciu o priebehu elektronického aukčného predaja dreva v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Termín: ročne do 31. marca
Zabezpečí: P. Kicko

02. Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike k 
	31.12.2017, č.: 1451/2018-520

Referoval: Š. Ryba
Prizvaný: J. Bíreš

	p. štátny tajomník odporučil vyčleniť 2,5 milióna € na eradikačné programy v SR


A. Berie sa na vedomie 

Správa o plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike k 31.12.2017 

B. Ukladá sa

sekcii poľnohospodárstva
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR

pokračovať v plnení schválených eradikačných programov v Slovenskej republike 
a raz ročne predkladať na MPRV SR správu o ich plnení 

Termín: 31.3.2019
Zabezpečí: Š. Ryba
Spolupráca: J. Bíreš

03. Návrh osnovy harmonogramu prípravy Správy o poľnohospodárstve 
	a potravinárstve v SR za rok 2017 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017, 
	č. 1277/2018-310

Referovala M. Deneva
Prizvaní: Z. Nouzovská
Ľ. Halvoň

A. Schvaľuje sa 

Návrh osnovy harmonogramu prípravy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2017 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017 

B. Ukladá sa

	sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva

zabezpečiť postup pri príprave predmetných správ v zmysle  „Harmonogramu prípravy Správy o  poľnohospodárstve a  potravinárstve v  SR za rok 2017a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2017“

Termín: podľa harmonogramu
Zabezpečí: M. Deneva
P. Kicko

	generálnemu tajomníkovi služobnému úradu

sekcii kontroly a obchodného dozoru
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
odboru zahraničnej koordinácie
Pôdohospodárskej platobnej agentúre

zabezpečiť za príslušný organizačný útvar podklady požadované spracovateľmi v rámci vypracovania predmetných správ 

Termín: do 15.5.2018
Zabezpečí: J. Regec
H. Kocipak
 M. Deneva
J. Puškáč
Š. Ryba
J. Gudába
P. Kicko
M. Lapšanský
M. Mitošinka
K. Mihaľová
B. Zemko
J. Kožuch

04. Návrh záverečného účtu za rok 2017, č.: 1461/2018-330

Referovala: M. Deneva

Berie sa na vedomie 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 



05. Informácia o úhrade členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii 
	Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018, č.: 1537/2018-060

Referoval: B. Zemko
Prizvaná: N. Chebeňová

Berie sa na vedomie 

Informácia o úhrade členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií v gescii 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2018 

06. Hodnotenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v odbornej gescii 
	Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
	č. 1142/2018-060 

Referoval: B. Zemko
Prizvaná: N. Chebeňová

A. Berie sa na vedomie 

Hodnotenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami v odbornej gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

B. Ukladá sa

odboru zahraničnej spolupráce 

predložiť na poradu cedenia každé dve roky informáciu o hodnotení spolupráce s medzivládnymi organizáciami v odbornej gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za príslušné obdobie

Termín: do 31.1.2020 a každé dve roky
Zabezpečí: B. Zemko

07. Komplexné hodnotenie spolupráce Slovenskej republiky s FAO za rok 2017 , 
	č.: 1133/2018-060 

Referoval: B. Zemko

A. Berie sa na vedomie 

Komplexné hodnotenie spolupráce Slovenskej republiky s FAO za rok 2017 

B. Ukladá sa

odboru zahraničnej koordinácie 

predložiť na poradu vedenia komplexné hodnotenie spolupráce Slovenskej republiky s FAO za rok 2018
Termín: 28.2.2018
Zabezpečí: B. Zemko

08. Návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
	príspevkových organizácií na rok 2018, č. 1169/2018-210

Referoval: J. Regec

A. Schvaľuje sa 

Návrh zamerania hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov
príspevkových organizácií na rok 2018 

B. Ukladá sa

generálnemu tajomníkovi služobnému úradu
sekcii pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
sekcii poľnohospodárstva
sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb
sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva
sekcii potravinárstva a obchodu
sekcii kontroly a obchodného dozoru

predložiť na rokovanie porady vedenia ministerstva vyhodnotenie plnenia kritérií hmotnej stimulácie riaditeľov štátnych podnikov a riaditeľov príspevkových organizácií za rok 2018 

Termín: 30.4.2019
Zabezpečí: J. Regec
Spolupráca: M. Deneva
Š. Ryba
J. Gudába
P. Kicko
M. Lapšanský
H. Kocipak

09. Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárskeho nakladania 
	s majetkom štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti 
	ministerstva a v správe ministerstva za rok 2017, č.: 1233/2018-250 

Referoval: J. Regec

Berie sa na vedomie

Informácia o postupe ministerstva pri koordinovaní hospodárskeho nakladania s majetkom štátu v správe organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v správe ministerstva za rok 2017

10. Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
	nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných 
	rastlín v znení neskorších predpisov, č.: 1342/2018-510

Referoval: Š. Ryba

A. Schvaľuje sa 

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných 
rastlín v znení neskorších predpisov 

B. Ukladá sa

	sekcii poľnohospodárstva


predložiť materiál sekcii legislatívy

Termín: do 5 dní po schválení v PVM
Zabezpečí: Š. Ryba

	sekcii legislatívy 


pripraviť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov po legislatívno-technickej stránke a predložiť ho do ďalšieho legislatívneho procesu 

Termín: do 5 dní po doručení zo sekcie poľnohospodárstva
Zabezpečí: J. Puškáč

11. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
	vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
	podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností 
	Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, č. 1085/2018-410 

Referoval: J. Puškáč

A. Schvaľuje sa

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov 

B. Ukladá sa

sekcii legislatívy 

 zabezpečiť ďalšie legislatívne konanie 

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

12. Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
	republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia 
	a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného  , č.: 1508/2018-430

Referoval: J. Puškáč

A. Schvaľuje sa

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 

B. Ukladá sa

sekcii legislatívy 

postúpiť materiál do ďalšieho štádia legislatívneho procesu 

Termín: bezodkladne po schválení v porade vedenia ministerstva
Zabezpečí: J. Puškáč

13. Informácie z rokovaní orgánov a porád (ústne)

Berie sa na vedomie

	informácia o cezhraničnej spolupráci medzi SK a PL – ref. J. Regec
	informácia o ukončení vyšetrovania krížového plnenia za roku 2014, 2015, a 2016 
– ref. K. Radecká


14. Rôzne

Súhlasí sa

s predĺžením termínu splnenia úloh 

Č. úlohy: 525 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Vyhodnotenie plnenia koncepcie propagácie a komunikácie rezortu pôdohospodárstva
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 2

Gestor: B. Tot
Pôvodný termín: 31.3.2018
Nový termín: 15.5.2018
Č. úlohy: 552 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Vyhodnotenie plnenia koncepcie propagácie a komunikácie rezortu pôdohospodárstva
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 3

Gestor: B. Tot
Pôvodný termín: 31.3.2019
Nový termín: 15.5.2019

Č. úlohy: 581 / 2016
Vec: Predložiť na rokovanie PVM Vyhodnotenie plnenia koncepcie propagácie a komunikácie rezortu pôdohospodárstva
Komu (Typ): Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR
číslo a bod: úloha rezortného charakteru č. 4

Gestor: B. Tot
Pôvodný termín: 31.3.2020
Nový termín: 15.5.2020











  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. Kocipak	 		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






