vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
rokovanie hospodárskej a sociálnej rady

Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyhodnotenie
AZZZ SR 
Odoslané bez pripomienok 
Odoslané bez pripomienok 
O 
-
KOZ SR 
Stanovisko k návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
KOZ SR nemá k predmetnému návrhu zákona pripomienky.  
O 
-
RUZ
Pripomienky neboli zaslané
-
-
ZMOS (pripomienka zaslaná po ukončení MPK)
Návrhu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
1) § 15 Pôsobnosť orgánov v oblasti územného rozvoja, ods. 3. Prvú vetu žiadame doplniť nasledovne „Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva, zriaďuje v súlade s princípom partnerstva radu partnerstva pre každú regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti alebo spoločnú radu partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti; ich postavenie, zloženie a úlohy upraví štatút vydaný ministerstvom pôdohospodárstva.“ 

Odôvodnenie: 
Ako vyplynulo z Analýzy rozvojového potenciálu regiónov Slovenska a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode na roku 2014 – 2020, ktorá bola prezentovaná dňa 20.3.2014 na Úrade vlády SR, hranice mestského funkčného územia hl. mesta SR Bratislavy vo veľkej miere pokrývajú územie Bratislavského samosprávneho kraja. Z dôvodu koordinácie regionálneho rozvoja i z dôvodu účelnosti a efektívnosti prípravy a implementácie investícií z EŠIF do verejnej infraštruktúry sa predstavitelia miestnej a regionálnej územnej samosprávy Bratislavského kraja dohodli, že pre prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti vznikne jedna spoločná Rada partnerstva. Vznik spoločnej rady partnerstva Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja bol konzultovaný aj s riadiacim orgánom. Pokladáme za nevyhnutné, aby s uvedenou možnosťou počítal aj text zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. Uvedený princíp žiadame uplatniť aj v ďalších samosprávnych krajoch. 

Pripomienku považujeme za zásadnú. 

2) § 15 Pôsobnosť orgánov v oblasti územného rozvoja, doplniť ods. 6 s nasledovným textom: Samosprávny kraj a obec v sídle samosprávneho kraja môžu zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva na základe metodického usmernenia vydaného ministerstvom pôdohospodárstva. 

Odôvodnenie: 
Vzhľadom na skutočnosť že hranica mestskej funkčnej oblasti hl. mesta SR Bratislavy, v rámci ktorej má byť pripravená a implementovaná integrovaná územná stratégia mestskej oblasti a hranica Bratislavského samosprávneho kraja, v rámci ktorého má byť pripravená a implementovaná regionálna integrovaná územná stratégia, sú vo veľkej miere totožné, mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj v snahe o efektívny a koordinovaný prístup plánujú vytvoriť nielen spoločnú radu partnerstva, ale aj spoločné orgány, ktoré budú zabezpečovať prípravu a implementáciu oboch stratégií. Možnosť spoločnej prípravy a implementácie oboch stratégií bol konzultovaný aj s riadiacim orgánom. Tento princíp požadujeme využiť aj v ďalších samosprávnych krajoch s tým, že zástupca obce v sídle samosprávneho kraja je povinným subjektom Rady partnerstva RIÚS vzhľadom na nutnú koordináciu jednotlivých projektov a programov. 

Pripomienku považujeme za zásadnú. 
Z
A
Text § 15 bol upravený v zmysle pripomienky

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
Z – zásadná


