Štatút
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(ďalej len „štatút“) podľa osobitného predpisu1) podrobnejšie upravuje úlohy Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva
k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom
a organizáciám.
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú
záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
(3) Ministerstvo je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky2).
(4) Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(5) Ministerstvo je služobný úrad3).
(6) Sídlom ministerstva je Bratislava.
Článok 2
Pôsobnosť ministerstva
(1) Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje osobitný predpis4).
(2) Ministerstvu sú podriadené tieto orgány a organizácie vykonávajúce štátnu správu
a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky5),
b) Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky6),
c) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky7),
1)

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.
2)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4)
§ 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 194/1998 Z. z o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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d)
e)
f)
g)
h)

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka8),
Národné lesnícke centrum9),
Pôdohospodárska platobná agentúra10),
krajské pozemkové úrady, obvodné pozemkové úrady11),
krajské lesné úrady, obvodné lesné úrady11).

(3) V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie, môže ich zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob
financovania, ak osobitný predpis2) neustanovuje inak a zakladá iné právnické osoby12).
Článok 3
Hlavné úlohy ministerstva
Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti
a) vykonáva štátnu správu a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka4) a riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, Plemenárskou inšpekciou
Slovenskej republiky, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,
Národným lesníckym centrom, Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym
SKTC-106 Rovinka, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a orgánmi špecializovanej
štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti11), a to najmä vo veciach:
1. ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov13),
2. úloh štátnej správy lesného hospodárstva14) a poľovníctva15),
3. vykonávania pozemkových úprav, plnenia reštitučných nárokov a usporiadania
pozemkového vlastníctva16),
8)

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 193/ 2005 Z. z.
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.
10)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 220/2004 Z. z.
Zákon č. 326/2005 Z. z.
14)
Zákon č. 326/2005 Z. z.
15)
Zákon č. 274/2009 Z. z.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

4. úloh štátnej správy závlahových systémov, odvodňovacích systémov, sledovania
kvality vôd určených na závlahy, vydávania Kódexu správnej poľnohospodárskej
praxe, zabezpečenia vypracovania a kontroly plnenia Programu poľnohospodárskych
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach17),
5. odrôd rastlín, plemien zvierat, rastlinolekárskej starostlivosti a veterinárnej
starostlivosti vrátane veterinárnej ochrany územia štátu a kontroly pri vývoze
a dovoze zvierat, produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, veterinárnych liečiv,
krmív a prípravkov na ochranu rastlín18),
6. úradnej kontroly potravín a krmív a kontroly kvality poľnohospodárskych,
potravinárskych a tabakových výrobkov19),
7. technickej kontroly poľnohospodárskych, potravinárskych strojov a zariadení20),
8. hospodárskeho chovu rýb21),
9. komoditných búrz,
10. poskytovaní podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
11. vydávania povolení na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch
a jeho uvádzanie na trh22),
určuje zásady a zodpovedá za tvorbu a realizáciu štátnej agrárnej a lesníckej politiky,
tvorí v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka jednotnú politiku v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnom hospodárstve, spracovaní dreva, poľovníctve, rybárstve v oblasti
hospodárskeho chovu rýb a plní špecifické prierezové a odvetvové funkcie,
podieľa sa na vypracúvaní súhrnnej stratégie dlhodobého vývoja spoločnosti a na tvorbe
zahraničnej politiky, výživovej politiky, štátnej hospodárskej politiky, najmä finančnej,
rozpočtovej, surovinovej, mzdovej a sociálnej, privatizačnej, colnej a zahraničnoobchodnej, ako aj politiky regionálneho a štrukturálneho rozvoja, rozvoja vidieka
a environmentálnej politiky vo veciach týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
plní úlohu príslušného orgánu, riadiaceho orgánu a orgánu finančného riadenia vo vzťahu
k európskym pôdohospodárskym fondom23) a riadiaceho orgánu vo vzťahu k Európskemu
fondu pre rybné hospodárstvo24),
zabezpečuje činnosť Národnej protinákazovej komisie18),
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie v rozsahu svojej pôsobnosti
a zabezpečuje úlohy, ktoré v rámci jeho pôsobnosti vyplývajú pre Slovenskú republiku
z členstva v Európskej únii,

17)

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 202/2009 z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
Zákon č. 194/1998 Z. z.
Zákon č. 193/2005 Z. z.
Zákon č. 39/2007 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 193/2005 Z. z.
Zákon č. 264/1999 Z. z.
21)
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 467/2002 Z. z.
23)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. decembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania
EPZF a EPFRV.
Zákon č. 543/2007 Z. z.
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov.
24)
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo.
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h) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych organizáciách a nadväzne
zabezpečuje úlohy odborného vládneho gestora, ktoré v rámci jeho pôsobnosti vyplývajú
pre Slovenskú republiku z jej členstva v nich; podieľa sa na spolupráci s ďalšími
medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami v rámci svojej pôsobnosti,
i) podieľa sa na príprave vládnych a rezortných medzinárodných zmlúv a dohôd,
(na zabezpečenie multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce) a na zabezpečení plnenia z nich
vyplývajúcich úloh,
j) zabezpečuje úlohy Výboru pre spoluprácu Slovenskej republiky s Organizáciou Spojených
národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a ostatnými medzinárodnými
organizáciami, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku,
k) podieľa sa na príprave a zabezpečovaní zapojenia orgánov a organizácií rezortu
do medzinárodnej spolupráce,
l) zabezpečuje styk Slovenskej republiky s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín25),
m) spolupracuje pri tvorbe slovenských technických noriem26),
n) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva27),
o) podieľa sa na zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov štátnej
správy a organizácií v riadiacej pôsobnosti ministerstva na úsekoch odvetví
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
p) spolupracuje pri uplatňovaní nástrojov hospodárskej politiky a sociálnej politiky
v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach týkajúcich sa zverených
odvetví (napríklad zahraničnoobchodné nástroje, sadzobné a nesadzobné nástroje,
programy zdravej výživy, kolektívne vyjednávanie, sociálne zabezpečenie),
q) získava a vyhodnocuje potrebné informácie na plnenie uvedených úloh, o stave a vývoji
zverených odvetví, vypracúva na ich základe analýzy a prognózy a predkladá príslušným
orgánom Slovenskej republiky potrebné návrhy a opatrenia zamerané na ďalší rozvoj
a odstránenie nepriaznivých stavov a krízových situácií,
r) podieľa sa na vypracúvaní súhrnnej stratégie využívania poľnohospodárskej a lesnej
biomasy na energetické účely a na tvorbe politiky v tejto oblasti,
s) zastupuje Slovenskú republiku v konaní pred súdom v rozsahu pôsobnosti ustanovenej
osobitnými predpismi28),
t) zabezpečuje proces finančného riadenia verejných prostriedkov,
u) plní úlohu riadiacich orgánov, národných orgánov a platobnej jednotky operačných
programov, jednotného programového dokumentu a iniciatív Spoločenstva v pôsobnosti
ministerstva, prostredníctvom ktorých sa poskytujú finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov Európskej únie29).
25)

§ 18 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
Zákon č. 264/1999 Z. z.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
28) )
§ 21 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
29)
Zákon č. 528/2008 Z.z.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Nariadenie 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.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
26)
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Článok 4
Iné úlohy ministerstva
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Ministerstvo ďalej plní úlohy
vo vzťahu k štátnemu rozpočtu2),
vo vzťahu k finančnému riadeniu európskych poľnohospodárskych fondov
a štrukturálnych fondov Európskej únie v pôsobnosti ministerstva na úrovni Slovenskej
republiky,
pri správe majetku štátu30) a verejnom obstarávaní31),
pri prevode majetku štátu na iné osoby32),
na úseku kontrolnej činnosti, vládneho auditu a vnútorného auditu33), vybavovania
petícií34), sťažností, podnetov a oznámení35) fyzických osôb a právnických osôb,
na úseku obrany a bezpečnosti štátu36),
na úseku ochrany utajovaných skutočností37),
na úseku medzinárodných vzťahov38),
v oblasti správy a rozvoja informačných a komunikačných systémov39),
v oblasti centralizovanej správy dátovej komunikácie, pevnej a mobilnej hlasovej služby
ministerstva a špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
v oblasti informatizácie rezortu vypracovávaním koncepcie rozvoja informačných
systémov a zabezpečením jej uskutočňovania vrátane organizačného, odborného
a technického zabezpečenia39),
vo vzťahu k Úradu vlády Slovenskej republiky plnením povinností z hľadiska
zabezpečenia prepojenia informačných systémov s ústredným portálom39),
vo vzťahu k verejnosti poskytovaním informácií prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov,
pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov40),
ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády
Slovenskej republiky.

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
30)
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
31)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
32)
Zákon č. 111/1990 Zb.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
36)
§ 35 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z.
37)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
38)
§ 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z.
39)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
40)
§ 37 zákona č. 575/2001 Z. z.
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Článok 5
Zásady činnosti a organizácie ministerstva
(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho
zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra. V odôvodnených prípadoch môže
vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých
otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.
(3) Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych
vzťahov a s organizačným zabezpečením činnosti ministerstva ako služobného úradu plní
vedúci služobného úradu, ktorý je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade.
Vedúceho služobného úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra3).
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia
minister,
štátny tajomník a vedúci služobného úradu,
generálny riaditeľ,
riaditeľ odboru,
vedúci oddelenia.
Článok 6
Vnútorná štruktúra ministerstva

(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie, odbory alebo iné organizačné útvary.
Sekcie sa členia na odbory, odbory sa členia na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný
odbor, oddelenie alebo iný špecializovaný organizačný útvar ministerstva.
(2) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania a nositeľom
úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických odborných činností. Sekcia je
organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť koncepčných,
odborných, metodických, správnych a kontrolných činností.
(3) Odbor je organizačný útvar, v ktorom sa zoskupuje väčší rozsah úzko súvisiacich
odborných činností.
(4) Oddelenie je organizačný útvar, zabezpečujúci výkon užšieho rozsahu
špecializovaných odborných úloh.
(5) Iný špecializovaný organizačný útvar ministerstva je útvar, ktorého pôsobnosť je
zameraná na vymedzený úsek činnosti.
(6) Organizačné útvary ministerstva riadia vedúci zamestnanci ministerstva.
Kanceláriu ministra riadi generálny riaditeľ kancelárie ministra. Sekciu riadi generálny
riaditeľ sekcie. Odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia.
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(7) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné
vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich
zamestnancov ministerstva, príslušnosť jednotlivých organizačných útvarov ministerstva na
správne konanie a oprávnenie vedúcich zamestnancov ministerstva podpisovať prvostupňové
a druhostupňové rozhodnutia vydané v správnom konaní upravuje organizačný poriadok
ministerstva, ktorý vydáva minister a podpisový poriadok ministerstva41).
(8) Práva a povinnosti zamestnancov ministerstva ustanovené osobitnými predpismi42)
bližšie určuje služobný poriadok a pracovný poriadok ministerstva.
Článok 7
Plnenie úloh ministerstva
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, zákonmi a právne záväznými aktmi Európskej únie a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom a organizačným poriadkom
ministerstva, vnútornými riadiacimi aktmi ministerstva (smernice, usmernenia, metodické
pokyny atď.), plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na programové vyhlásenie
vlády, plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády.
(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také
formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov a systematickú kontrolu plnenia úloh,
b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré
sa ich týkajú,
c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy
v pôsobnosti ministerstva a inštitúcií členských štátov Európskej únie,
d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác
na riešení otázok koncepčnej povahy,
e) účelne využíva organizačné postupy a formy tímovej práce,
f) využíva technickú, komunikačnú a informačnú infraštruktúru rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.
(3) Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh ministerstva zriaďuje minister poradu
vedenia ministerstva a môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány (napríklad
rady, komisie, pracovné skupiny). Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace
s činnosťou ministerstva.
Článok 8
Vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a k iným orgánom
a organizáciám
(1) Ministerstvo pri plnení svojich úloh spolupracuje
41)
42)

§ 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z.,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
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a) v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy a ďalšími orgánmi a organizáciami, najmä pri príprave medzinárodných zmlúv
a plnení záväzkov z nich vyplývajúcich, pri vytváraní podmienok na spoločný postup
v organizovaní trhu a na koordinovaný postup vo veciach spoločného záujmu,
b) s neštátnymi samosprávnymi inštitúciami zriadenými zákonom, s príslušnými odborovými
orgánmi; s ďalšími samosprávnymi organizáciami, združeniami zamestnávateľov
a zamestnancov, s občianskymi a inými združeniami, ktorých záujmy a aktivity súvisia
s pôsobnosťou ministerstva a inými profesijnými, záujmovými a stavovskými
organizáciami,
c) s bankami, vedeckými ústavmi, vysokými školami a univerzitami, strednými odbornými
školami zameranými na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, zastupiteľskými orgánmi
obcí, miest a vyšších územných celkov, zamestnávateľskými zväzmi, profesijnými
zväzmi, združeniami, úniami a asociáciami, vlastníckymi zväzmi a združeniami,
odvetvovými komorami, zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí
a zastupiteľskými úradmi cudzích štátov v Slovenskej republike, daňovými úradmi,
poisťovňami, súdmi, orgánmi Policajného zboru a orgánmi činnými v trestnom konaní a
podnikateľmi v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(2) Ministerstvo spolupracuje s týmito ministerstvami
a) Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,
2. pri tvorbe a uskutočňovaní finančnej a colnej politiky43),
3. pri vypracúvaní systémov finančného riadenia európskych poľnohospodárskych
fondov,
4. pri vypracúvaní a realizácii postupov systému finančného riadenia štrukturálnych
fondov Európskej únie v pôsobnosti ministerstva,
5. pri vypracúvaní zásad finančnej politiky,
6. pri výkone správy majetku štátu v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
7. pri tvorbe finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
8. pri zabezpečovaní prevádzky a výmeny dát medzi integrovaným ekonomickým
systémom rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a informačným systémom
Štátnej pokladnice a Rozpočtovým informačným systémom,
9. pri výkone štátnej správy vo veciach colného a devízového dohľadu,
10. pri metodickej činnosti vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva, kalkulácie, finančnej
kontroly, vládneho auditu, vnútorného auditu, auditu a kontrole medzinárodných
finančných zdrojov,
11. pri predkladaní návrhov na poskytovanie garancií vlády za úvery na rozvojové
programy,
12. pri udeľovaní povolení na výrobu a obeh liehu22),
13. pri riešení problematiky regulácie cien44),
14. pri tvorbe a predkladaní koncepcie rozvoja informačných systémov39),

43)

Zákon č. 652/2004 Z. z o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
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15. pri implementácii projektov informatizácie podporovaných zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, ktoré vyplývajú z operačného programu Informatizácie
spoločnosti,
16. pri plnení záväzkov zo vzťahu s Európskou úniou,
17. pri zabezpečovaní prístupu do centrálneho informačného systému ITMS
(informačno-technologický monitorovací systém), na čerpanie finančných
prostriedkov z programov financovaných zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu,
b) Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky najmä
1. pri vypracúvaní a konkretizácii koncepcie zahraničnej politiky vo vzťahu k orgánom
a hospodárskym subjektom v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a
pri systematickom zabezpečovaní záujmov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zahraničí,
2. pri vytváraní koncepcie vzťahov a účasti ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti
v medzinárodných orgánoch a organizáciách,
3. pri príprave návrhov a realizácii medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti
hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,
4. pri koordinácii a pri plnení asociačných dohôd,
5. pri plnení záväzkov zo vzťahu s Európskou úniou, najmä pri príprave stanovísk
Slovenskej republiky k formálnym oznámeniam a odôvodneným stanoviskám
Európskej komisie vydaným v súvislosti s konaniami vedenými podľa článku 258
Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
6. pri organizovaní rezortných aktivít so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky
v zahraničí a so zastupiteľskými úradmi iných štátov pôsobiacich v Slovenskej
republike,
7. pri zabezpečovaní obojstranného vertikálneho informačného prepojenia ministerstiev,
8. pri zabezpečovaní zahraničných stykov ministra a štátnych tajomníkov,
9. pri tvorbe a plnení medzinárodných zmlúv, dohôd, programov a projektov
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
10. pri zabezpečovaní prístupu do informačného a komunikačného systému Rady
Európskej únie Extranet,
c) Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky najmä
1. pri vypracúvaní zámerov štátnej hospodárskej priemyselnej politiky, technickej
politiky, pôdohospodárskej politiky a rozvoja infraštruktúry územia,
2. pri zabezpečovaní vonkajších a vnútorných súčinností štátnej energetickej politiky
v podmienkach rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
3. pri spracúvaní návrhu koncepcie a realizácie zahranično-obchodnej politiky vo väzbe
na agropotravinársku politiku,
4. pri tvorbe a realizácii spotrebiteľskej politiky a príprave predpisov na ochranu
spotrebiteľa vo veciach spadajúcich do pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka,
5. pri ochrane poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,
6. pri prevode majetku štátu na iné osoby32),
7. pri usmerňovaní pestovania technických plodín,
8. pri rozvoji a podpore malého a stredného podnikania,
9. pri metodickom usmerňovaní rozvoja agroturistiky,
10. pri vytváraní zoznamu položiek, uvoľňovaní a zámene hmotných rezerv,
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11. pri zabezpečovaní úloh hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti rezortu45),
12. pri vypracúvaní návrhov programov rozvoja a útlmu priemyselných a strojárenských
odvetví vo vzťahu k potrebám rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
13. pri výrobe chemických látok a pri regulácii rizík vyplývajúcich z ich použitia,
14. pri navrhovaní a uplatňovaní zahranično-obchodnej politiky za agrárny sektor,
15. pri príprave a plnení požiadaviek energetickej efektívnosti v rezorte pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
16. pri príprave a tvorbe legislatívnych a strategických materiálov o obnoviteľných
zdrojoch energie v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, o biomase
a o výrobe biopalív,
17. pri tvorbe podnikateľského prostredia a podpore pre spracovateľský priemysel,
18. pri plnení úloh kontaktného miesta Rotterdamského dohovoru o udeľovaní
predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných
nebezpečných látok a prípravkov pre oblasť prípravkov na ochranu rastlín,
d) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe a realizácii štátnej environmentálnej politiky s cieľom dosiahnutia
environmentálnej bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrane pôdy pred degradáciou,
zachovaní biologickej rozmanitosti, ochrane a racionálnom využívaní prírodných
zdrojov a optimalizácii priestorovej štruktúry a využívania krajiny,
2. pri zabezpečovaní programov, akčných plánov a úloh pre znižovanie
environmentálnych rizík v oblasti emisií, používania prípravkov na ochranu rastlín,
biocídov, uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov do životného
prostredia, nebezpečných chemických látok, odpadového hospodárstva, kalov
a ostatných odpadov,
3. pri spracúvaní koncepcií ochrany životného prostredia, environmentálnych štúdií,
dokumentácie ochrany prírody a krajiny, generelov a ďalších materiálov dotýkajúcich
sa odvetví pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
4. pri zabezpečovaní jednotného informačného systému o životnom prostredí, prepojenia
parciálnych informačných systémov a pri zabezpečovaní plošného monitoringu na
území štátu,
5. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z Programu obnovy vidieka,
6. pri plnení úloh a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany poľnohospodárskej
pôdy, lesných pozemkov a zložiek životného prostredia vyplývajúcich z plnenia
záväzkov Slovenskej republiky v rámci medzinárodných a medzištátnych zmlúv,
dohovorov a projektov environmentálneho charakteru,
7. pri uplatňovaní zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri navrhovaní
stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch, a
projektov pripravovaných v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
8. pri príprave a realizácii Návrhu aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie
Akčného plánu pre environmentálne technológie v Slovenskej republike,
9. pri pozemkových úpravách,
10. pri koordinácii úloh súvisiacich s geneticky modifikovanými organizmami z pozície
členstva ministerstva v Komisii pre biologickú bezpečnosť pri Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky,

45)

Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov.
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11. pri procese implementácie rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc Európskej
únie v sektore Voda,
12. pri hodnotení rizík prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie,
13. pri projektoch protipovodňových opatrení,
e) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najmä pri
1. tvorbe koncepcií a stratégií celoživotného vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
1.a. príprave legislatívnych predpisov v oblasti vzdelávacích programov ďalšieho
vzdelávania v oblasti pôdohospodárskeho zamerania a rozvoja vidieka,
1.b. realizácii celoživotného vzdelávania pracovníkov v odvetví poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, potravinárstva, lesného hospodárstva, spracovania dreva,
biotechnológií, veterinárnych vied a rozvoja vidieka,
2. koordinácii siete stredných odborných škôl zamerania v oblasti pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
2.a. príprave legislatívnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
2.b. príprave legislatívnych návrhov vo vzťahu k strednému odbornému vzdelávaniu,
2.c. schvaľovaní návrhov na nové študijné a učebné odbory,
3. spolupráci a transfere poznatkov medzi pracoviskami vysokých škôl, univerzít,
vzdelávacích organizácií a vedecko-výskumnej základne v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania,
4. tvorbe návrhov na medzinárodnú vedeckú spoluprácu, pri zabezpečovaní financovania
vedecko-technických projektov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd a pri
zabezpečovaní študijných pobytov a stáží v zahraničí,
5. vypracúvaní koncepcie štátnej vednej a technickej politiky, legislatívy, metodológii,
financovaní a organizovaní vedy a výskumu v Slovenskej republike,
6. rozvíjaní aktivít medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
7. zabezpečovaní činností súvisiacich s úlohami rozvoja vedy a techniky,
8. pri zabezpečovaní činností súvisiacich s konkurzným konaním v štátnych
objednávkach úloh rozvoja vedy a techniky,
f) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä
1. pri stanovení zásad súčinnosti orgánov na úseku ochrany pred požiarmi,
2. pri ochrane utajovaných skutočností,
3. pri otázkach týkajúcich sa správy registratúry,
4. pri zistení podozrenia z trestnej činnosti,
5. pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany v pôsobnosti rezortu46),
6. pri prevencii kriminality,
7. pri zabezpečovaní úloh na úseku úradnej kontroly potravín,
8. v oblasti krízového manažmentu47),
g) Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe koncepcie štátnej zdravotnej a výživovej politiky,
2. pri organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,
3. v oblasti ochrany zdravia pri práci, najmä v problematike rizikových prác,
4. pri zabezpečovaní úloh na úseku úradnej kontroly potravín,
46)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
47)
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov.
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5.
6.
7.
8.

v oblasti zabezpečovania spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,
pri koordinácii úloh súvisiacich s novými potravinami odvodenými z biotechnológií,
pri hodnotení rizík prípravkov na ochranu rastlín na ľudské zdravie,
pri príprave legislatívnych predpisov v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín,

h) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmä
1. pri koordinácii v oblasti systému hospodárskej mobilizácie,
2. pri vypracúvaní koncepcie prípravy teritória štátu na obranu,
3. pri zabezpečovaní rozsiahlejších záchranných a ochranných činností pri haváriách
a iných živelných pohromách,
4. pri výkone hlavného dozoru nad hospodárením vo vojenských lesoch14),
5. pri zabezpečovaní starostlivosti o poľnohospodársku pôdu na území vojenského
obvodu13),
6. pri zabezpečovaní úloh na úseku úradnej kontroly potravín,
7. v oblasti zachovania bezpečnosti a obrany štátu48),
i) Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky najmä
1. pri ochrane poľnohospodárskej pôdy a pri zabezpečovaní letecko-chemických prác
a iných špeciálnych leteckých činností pre odvetvia pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka,
2. pri zimnej údržbe prístupových ciest k dôležitým pôdohospodárskym objektom,
3. pri tvorbe a aktualizácii strategických a koncepčných dokumentov rozvoja dopravy
na území Slovenskej republiky,
4. v rámci koordinácie využívania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
Európske únie v pôsobnosti ministerstva,
5. v rámci prípravy politík regionálneho rozvoja,
6. pri vypracúvaní a zabezpečovaní programov verejných prác podmieňujúcich rozvoj
infraštruktúry územia,
7. pri vypracúvaní koncepcie štátnej regionálnej politiky a koncepcií štátnej vednej
a technickej politiky, legislatívy, metodológii, financovaní a organizovaní vedy
a výskumu v Slovenskej republike,
8. pri vypracúvaní programov a štúdií cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky
so susediacimi štátmi,
9. pri tvorbe a aktualizácii Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
10. pri pozemkových úpravách,
11. pri ochrane poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, pri územnoplánovacej
a stavebnej činnosti,
12. pri zabezpečovaní podmienok prevádzky zvláštnych vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách49),
j) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä
1. pri koordinácii tvorby stratégie zamestnanosti a jej realizácie,
2. pri riešení problémov pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov
a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme,
3. pri tvorbe koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
4. pri riešení problémov sociálneho zabezpečenia,
48)

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke
na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49)
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5. pri tvorbe a realizácii rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,
6. pri riešení problémov zamestnanosti,
7. pri riešení problémov kolektívneho vyjednávania.
k) Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe rezortných návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov,
2. pri zastupovaní Slovenskej republiky v súdnych konaniach (vrátane medzinárodných
súdnych sporov),
3. pri zabezpečovaní úloh na úseku úradnej kontroly potravín,
4. pri aktualizácii Jednotného automatizovaného systému právnych informácií JASPI,
l) Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä pri ochrane kultúrneho dedičstva.
(3) Ministerstvo ďalej spolupracuje s týmito ústrednými orgánmi štátnej správy
a) Úradom vlády Slovenskej republiky najmä
1. pri plnení úloh štátnej správy,
2. pri výkone kontrolnej činnosti ministerstva, pri zisťovaní nezrovnalostí pri
poskytovaní a čerpaní finančných prostriedkov v spolupráci s Európskym úradom boja
proti podvodom (OLAF), pri vybavovaní petícií, sťažností a podnetov fyzických osôb
a právnických osôb50),
3. pri zabezpečovaní úloh obrany a ochrany,
4. pri tvorbe a zabezpečovaní prevádzkovania informačného systému medzi štátnymi
orgánmi (elektronické prepojenie sieťou GOVNET),
5. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,
6. pri tvorbe a predkladaní materiálov na rokovanie vlády a jej poradných orgánov,
b) Štatistickým úradom Slovenskej republiky najmä
1. pri vypracúvaní koncepcie štátneho štatistického informačného systému a projektov
medzirezortného charakteru,
2. pri zabezpečovaní štátnych štatistických zisťovaní vykonávaných Štatistickým úradom
Slovenskej republiky a ústrednými orgánmi pre potrebu Slovenskej republiky
a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo väzbe na medzinárodnú štatistiku,
3. pri zabezpečovaní tých úloh transformácie a rozvoja štátnej štatistiky, ktorých riešenie
presahuje rámec pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky (riešenie
profesijne odborných úloh),
c) Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky najmä
1. pri pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva,
2. pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,
3. pri tvorbe geografických informačných systémov,
4. pri sledovaní, evidovaní a vyhodnocovaní úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov,

50)

Zákon č. 85/1990 Zb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 9/2010 Z. z.
Zákon č. 502/2001 Z. z.
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d) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe návrhu plánu technickej normalizácie, koncepcie technickej normalizácie,
skúšobníctva, akreditácie a certifikácie, metrológie a tvorbe predpisov v tejto oblasti,
2. pri tvorbe slovenských technických noriem v oblasti odvetví pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka,
3. pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja technickej normalizácie, metrológie
a skúšobníctva,
4. pre notifikáciu podľa smernice č. 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady
ustanovujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem
a predpisov a pravidiel služieb informačnej spoločnosti,
5. pre notifikáciu TBT/SPS (dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a technických prekážkach obchodu),
e) Protimonopolným úradom Slovenskej republiky najmä
1. pri tvorbe štátnej koncepcie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pri príprave
koncepčných a operatívnych opatrení s cieľom ochrany a podpory hospodárskej
súťaže51) a vytvárania podmienok pre pôsobenie prirodzených konkurenčných
mechanizmov,
2. pri prijímaní opatrení zameraných na oblasť regulácie prirodzených monopolov
a opatrení týkajúcich sa výhradných práv poskytnutých podnikateľom,
f) Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky najmä
1. pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením
a kontrolou štátnych hmotných rezerv,
2. pri spracúvaní a poskytovaní podkladov a informácií na komplexné zabezpečovanie
štátnych hmotných rezerv,
3. pri celoštátnych bilanciách zdrojov a potrieb poľnohospodárskych a potravinárskych
výrobkov vypracúvaných ministerstvom,
g) Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky najmä
1. pri riešení štátnej hospodárskej politiky v oblasti priemyselného vlastníctva,
2. pri riešení sporných otázok v predmetoch priemyselnej ochrany pre oblasti, ktoré
spadajú do kompetencie ministerstva4),
3. pri riešení politiky kvality v rámci chránených označení pôvodu a zemepisného
označenia52),
h) Národným bezpečnostným úradom pri ochrane utajovaných skutočností,
i) Slovenskou informačnou službou pri ochrane utajovaných skutočností a zabezpečení úloh
vyplývajúcich zo zákona o Slovenskej informačnej službe53),
j) Národnou radou Slovenskej republiky a jej výbormi najmä
51)

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
52)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení
neskorších predpisov.
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1. pri predkladaní vládnych návrhov na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej
republiky,
2. pri predkladaní poslaneckých návrhov na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej
republiky za účelom zaujatia stanoviska,
3. pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z uznesení Národnej rady Slovenskej republiky
a výborov Národnej rady Slovenskej republiky,
4. pri prerokovaní informácií o rokovaní rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo
a rybné hospodárstvo
5. pri postúpení na priame vybavenie žiadostí a podnetov občanov zadaných predsedovi
Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom výborov Národnej rady Slovenskej
republiky.
(4) Ministerstvo spolupracuje aj s týmito orgánmi a organizáciami
a) Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky najmä
1. pri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,
2. pri kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom v správe
kapitoly ministerstva,
b) Fondom národného majetku Slovenskej republiky najmä
1. pri riešení problémov a sporov vzniknutých pri realizácii privatizačných projektov
a transformácií majetku,
2. pri prevodoch majetku a majetkových účastí štátnych podnikov na Fond národného
majetku Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutiami o privatizácii a pri zrušovaní
podnikov bez likvidácie alebo vynímaní častí majetku podnikov,
c) Slovenským pozemkovým fondom najmä
1. pri správe a prevode majetku štátu,
2. pri reštitúciách,
3. pri pozemkových úpravách,
4. pri schvaľovacom konaní k účtovnej závierke a rozpočtu Slovenského pozemkového
fondu,
5. pri ochrane poľnohospodárskej pôdy,
d) Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky najmä pri zabezpečovaní následných kontrol
v oblasti vývozných náhrad a pri výmene informácií.
Článok 9
Zrušuje sa Štatút Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, schválený
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 257/2008 z 23. apríla 2008.
Článok 10
Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 84 z 9. februára 2011.
Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

15

