Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Plemenárskej inšpekcie Slovenskej republiky Nitra za rok 2007
Orgánom štátnej správy na úseku plemenárskeho dozoru podľa ustanovenia
§26 ods. (1) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) je Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky so sídlom
v Nitre (ďalej len „PI SR“). PI SR bola Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zriadená dňom 1. septembra 1994 podľa § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej
rady č. 110/1972 Zb. v znení zákona č. 256/1991 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat,
vyčlenením z organizačnej štruktúry „Štátneho plemenárskeho ústavu SR“.
PI SR bola zriadená na účel výkonu štátneho dozoru na úseku šľachtenia a plemenitby
hospodárskych zvierat v rozsahu vymedzenom zákonom a súvisiacich zákonných ustanovení,
ako i Štatútom PI SR schváleného MP SR pod. č. j. 3300/94-100. Na činnosť PI SR sa
vzťahuje zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe,
zákon č. 10/96 Z. z. o kontrole v štátnej správe a zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní ako i
ostatné všeobecne platné právne predpisy.
V súvislosti s uvedenými činnosťami boli PI SR stanovené na rok 2007 v rámci
podprogramu 09106 – Plemenárska a kontrolná činnosť, prvku 0910602 - Štátna kontrola
plemenitby a šľachtenia HZ dva ciele:
Cieľ 1: zníženie čiernej plemenitby u hospodárskych zvierat.
Cieľ 2: počet kontrol.
Uvedené ciele PI SR v roku 2007 naplnila v stanovenom rozsahu.
V roku 2007 PI SR uskutočnila inšpekčné kontroly v 450 poľnohospodárskych
subjektoch. Bez porušenia zákona bolo 298 kontrol (66,2%) a 152 kontrol bolo s porušením
zákona (33,8%). Plán kontrolnej činnosti bol prekročený na 103,4%, keď oproti plánu
a skutočnosti predchádzajúceho roku (435 inšpekčných kontrol) došlo k zvýšeniu ich počtu
o 15 kontrol. Na základe kontrolných zistení bolo v sledovanom roku vydaných PI SR
celkovo 63 rozhodnutí o uložení sankcie vo výške 457 000 Sk.
PI SR hospodári ako rozpočtová organizácia. V roku 2007 hospodárila s vyrovnaným
ekonomickým výsledkom. Z pridelených rozpočtových prostriedkov čerpala 7 898 tis. Sk, čo
predstavuje 100%. Bežné výdavky na mzdy boli tiež čerpané na 100% a to vo výške 4 308
tis. Sk. PI SR v uplynulom roku nevykazuje čerpanie mimorozpočtových prostriedkov. PI SR
bolo rozpočtovým opatrením RO/0000031/2007 povolené prekročenie limitu kapitálových
výdavkov vo výške 500 tis. Sk, ktoré boli určené na nákup motorového vozidla. Zároveň bola
splnená úloha z uznesenia vlády SR č. 856/2006 uvedená v bode C 15 týkajúca sa zníženia
stavu pracovníkov o jedného zamestnanca. Uvedenými dvomi opatreniami boli eliminované
riziká plnenia rozpočtu pre rok 2007.
Z dosiahnutých kontrolných ako i ekonomických výsledkov vyplýva nevyhnutnosť
existencie PI SR pre zabezpečenie kontroly plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat
na Slovensku v znení jednotlivých ustanovení zákona.
Aktivity PI SR boli v roku 2007 v súlade s jeho poslaním a vyplývali zo zriaďovacej
listiny. K predloženej výročnej správe sekcia poľnohospodárstva nemá pripomienky.
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