VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 489
z 8. septembra 2021
k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít
pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období
2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády
Slovenskej republiky
Číslo materiálu:

18010/2021

Predkladateľ:

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie

Vláda
A.

B.

schvaľuje
A.1.

Prehodnotenie a aktualizáciu počtu administratívnych kapacít pre európske
štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a návrh
na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky,

A.2.

Počet administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych
a investičných fondov programového obdobia 2014 - 2020 podľa prílohy č. 1
tohto uznesenia s účinnosťou od 1. septembra 2021;

mení
B.1.

bod B.2 uznesenia vlády SR č. 329 z 27. mája 2020 takto:
„Ministerstvo financií SR ako orgán podľa článku 76 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu
a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu,
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc
a vízovú politiku, pre operačný program Slovensko, Interreg Slovenská
republika - Rakúsko, Interreg Slovenská republika - Česká republika,
INTERACT IV 2021 – 2027 a pre operačný program Rybné hospodárstvo.“;
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C.

splnomocňuje
podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie
C.1.

v spolupráci s Ministerstvom financií SR a po dohode s príslušnými
dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy schvaľovať počet
administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020
k 1. januáru 2022, k 1. júlu 2022, k 1. januáru 2023

C.2.

v spolupráci s Ministerstvom financií SR a po dohode s príslušnými
dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy stanoviť maximálny počet
administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov
Európskej únie v programovom období 2021 – 2027
do 31. decembra 2021

D.

ukladá
podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie
D.1.

nastaviť systém financovania administratívnych kapacít programového obdobia
2021 – 2027 po dohode s príslušnými dotknutými ústrednými orgánmi štátnej
správy tak, aby nezakladal dodatočné nároky na štátny rozpočet počas celej
doby implementácie programového obdobia 2021 – 2027
do 31. decembra 2021

podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
ministrovi vnútra
ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi životného prostredia
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministerke kultúry
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi zdravotníctva
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
predsedovi Protimonopolného úradu SR
D.2.

zabezpečiť postupný prechod administratívnych kapacít z programového
obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027 v závislosti
od schválených implementačných štruktúr na programové obdobie
2021 – 2027
do 30. júna 2024
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D.3.

vykonať zmenu počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných nad
rámec počtov administratívnych kapacít osobitne sledovaných, schválených
uznesením vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný
rozpočtový rok, so zohľadnením aktuálne neobsadených pracovných miest
a bez nárokov na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu; akákoľvek
zmena počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných v jednotlivých
rozpočtových kapitolách nad rámec schváleného, resp. upraveného limitu počtu
zamestnancov na príslušný rozpočtový rok musí byť vopred odsúhlasená
Ministerstvom financií SR
priebežne

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
D.4.

zohľadniť zmenu počtu administratívnych kapacít osobitne sledovaných,
vykonanú v bežnom rozpočtovom roku podľa bodu D.3 tohto uznesenia,
pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce rozpočtové roky,
resp. v rozpočte príslušného roka, prípadne v rozpočte nasledujúceho
rozpočtového roka v príslušnej kapitole, ak boli zmeny vykonané po schválení
návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce rozpočtové roky
priebežne

E.

odporúča
predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja
predsedovi Trnavského samosprávneho kraja
predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja
predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja
predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja
predsedovi Prešovského samosprávneho kraja
predsedovi Košického samosprávneho kraja
primátorovi hlavného mesta Bratislavy
primátorovi mesta Trnava
primátorovi mesta Nitra
primátorovi mesta Trenčín
primátorovi mesta Žilina
primátorovi mesta Banská Bystrica
primátorovi mesta Košice
primátorovi mesta Prešov
E.1.

spolupracovať s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii
úloh vyplývajúcich z bodu D.2 tohto uznesenia
priebežne

F.

zrušuje
F.1.

uznesenie vlády SR č. 181 z 11. apríla 2017 k Analýze stavu a určeniu počtu
administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy
v programovom období 2014 – 2020,
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F.2.

Vykonajú:

prílohu č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu
niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou
kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom
č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie
podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister hospodárstva
minister dopravy a výstavby
minister životného prostredia
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministerka kultúry
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
minister vnútra
minister zdravotníctva
vedúci Úradu vlády SR
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
predseda Protimonopolného úradu SR

Na vedomie: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
predseda Trnavského samosprávneho kraja
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
predseda Prešovského samosprávneho kraja
predseda Košického samosprávneho kraja
primátor hlavného mesta Bratislavy
primátor mesta Trnava
primátor mesta Nitra
primátor mesta Trenčín
primátor mesta Žilina
primátor mesta Banská Bystrica
primátor mesta Košice
primátor mesta Prešov
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Príloha č. 1
k uzneseniu vlády SR
číslo 489/2021
Počet administratívnych kapacít pre implementáciu európskych štrukturálnych a investičných
fondov programového obdobia 2014 – 2020*

Inštitúcia / Kapitola štátneho rozpočtu

a

Počet
administratívnych
kapacít SPOLU

z toho:

administratívne kapacity
osobitne sledované**

z toho:
aparát

1

2

3

Úrad vlády SR
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo vnútra SR

42

29

29

462

187

187

176

176

176

Ministerstvo financií SR

333

146

58

Ministerstvo životného prostredia SR

273

207

87

Rozpočtová organizácia (aparát)

153

87

87

Príspevková organizácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR

120

120

328

308

141

50

50

50

322

274

274

35

35

35

Ministerstvo hospodárstva SR

360

260

179

Rozpočtová organizácia (aparát)

209

179

179

Príspevková organizácia
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

151

81

599

96

34

188

92

92

Úrad pre verejné obstarávanie
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Protimonopolný úrad SR

25

10

10

6

1

1

11

11

11

Najvyšší kontrolný úrad SR

12
3 222

1 882

1 364

2 951

1 681

1 364

271

201

SPOLU
z toho:
Rozpočtová organizácia (aparát)
Príspevková organizácia
Územná samospráva (VÚC a krajské
mestá)
*

**

110

vrátane obdobia implementácie programového obdobia 2014 – 2020 po roku 2020
administratívne kapacity nekryté zo zdroja 111
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