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Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania



Spôsob pripomienkového konania: 


bežný postup

Časový interval priebehu pripomienkového konania:



Zoznam oslovených subjektov:

Kancelária podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,  európske    záležitosti, ľudské práva a menšiny, Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR,  Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR,  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR,  Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úrad pre verené obstarávanie

Počet oslovených subjektov: 
16

Zaslali do stanoveného termínu:
 9


Zaslali po termíne:
 7
 

Vôbec nezaslali:
	   
 

Subjekty, ktoré nemali pripomienky:
          
MZV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MP SR, MK SR, MDPT SR, MŠ SR

Počet vznesených pripomienok:
     40	
 

Počet akceptovaných pripomienok:
32

Počet neakceptovaných pripomienok:  
 z toho počet zásadných :
      8
 0


Rozporové konanie (s kým, kedy, na akej úrovni, s    akým výsledkom:
-


           
Počet neodstránených pripomienok:
0





Rezort
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
Kancelária podpredsedu
1. úprava textu k Programu švajčiarsko-slovenskej
O
A
V texte upravené
vlády SR pre vedomostnú
    spolupráce



spoločnosť, európske 
2. úprava textu k Nórskemu finančnému mechanizmu
O
A
V texte upravené
záležitosti, ľudské práva




a menšiny
3. monitorovanie NSUDNEP prostredníctvom
O
A
APUVS bude SR vypracovávať 

    Akčného plánu pre udržateľnú výrobu a spotrebu


v súlade s usmernením EK a s cieľmi

    (APUVS)


NSUDNEP





Ministerstvo dopravy,
Bez pripomienok



pôšt a telekomunikácií SR




Ministerstvo zahraničných
Bez pripomienok



vecí SR




Ministerstvo vnútra SR
Bez pripomienok








Ministerstvo hospodárstva SR
1. doplniť finančný vplyv, pretože v APUVS,
O
N
Finančný vplyv akčných plánov bude

    vyplývajúcom zo stratégie, vzniknú finančné


riešený pri ich spracovaní – nie je

    požiadavky na krytie jednotlivých cieľov


predmetom tohto materiálu






2. prehodnotiť SWOT analýzu v časti 1.6.3
O
A
V texte upravené

    Ohrozenia, 1. odrážka









3. úpravy v kapitole 2.3 v súvislosti s avízovaným
O
N
Problematika APUVS nie je predmetom

    Akčným plánom pre udržateľnú výrobu a spotrebu


tohto materiálu, APUVS sa bude 

    


spracovávať až následne.






4. vypustiť možnosť financovania ekoinovácií
O
N
V materiáli nie je uvádzané financovanie

    v rámci pripravovaného zákona o inováciách


ekoinovácií, ale inovácií vo všeobecnosti.

    z rozpočtovej kapitoly MH SR


Financovanie inovácií v rámci




pripravovaného zákona o inováciách je




uvedené ako možnosť riešenia, teda pre




MH SR nie je toto riešenie záväzné.





Rezort
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia





Ministerstvo financií SR
1. v bode 1.4. doplniť text o iniciatívu JEREMIE
Z
A
V texte doplnené

   v SR v programovom období 2007-2013









2. v časti 3 doplniť text o iniciatívu JEREMIE
O
A
V texte doplnené






3. v predkladacej správe aktualizovať, že Národný
O
A
V texte upravené

    akčný plán pre zelené verejné obstarávanie bol




    schválený uznesením vlády SR č. 944 dňa 7.11.




    2007









4. v bode B.1 návrhu uznesenia spresniť ministrov,
O
N
Uznesenie sa týka všetkých ministrov

    ktorých sa uznesenie týka


vlády






5. v odkaze 2/ pod čiarou vypustiť zákon č. 222/2004
O
A
V texte upravené

    Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov









6. v časti 4.2 objasniť vytvorenie nástroja na 
O
A
Z textu vypustené

    zníženie rizika investícií do environmentálnych




    technológií








Ministerstvo kultúry SR
Bez pripomienok








Ministerstvo obrany SR
Bez pripomienok








Ministerstvo školstva SR
Bez pripomienok














Rezort
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia





Ministerstvo zdravotníctva SR
1. upraviť názov vyhlášky č. 606/2006 Z.z. 
O
A
V texte upravené






2. upraviť názov zákona č. 469/2002 Z.z.
O
A
V texte upravené






3. v prílohe 2 upraviť názov zákona č. 469/2002 Z.z.
O 
A
V texte upravené






4. v prílohe 2, časť Právne predpisy SR, bod 2
O
A
V texte upravené

   doplniť slovo „produktov“









5. v úvode na str. 1 úprava znenia textu
O
A
V texte upravené






6. v úvode na str. 2 doplniť text takto: „Návrh
O
A
V texte upravené

    Stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov




    environmentálnej politiky v SR je v súlade




    s Národnou stratégiou trvalo udržateľného




    rozvoja SR, Akčným plánom TUR SR na r. 




    2005 – 2010 s Európskou stratégiou TUR“









7. V časti 2.3. doplniť k prioritám 1- 4  merateľné
O
N
Merateľné ukazovatele, gescie a termíny

    ukazovatele, gesciu a termíny plnenia


budú obsiahnuté v APUVS, ktorým sa




stratégia rozpracuje.





Ministerstvo výstavby 
1. v časti 1.1.1., str. 4 spresniť názov nariadenia
O
A
V texte upravené
a regionálneho rozvoja SR
    EPaR (ES) č. 761/2001









2. v časti 1, bod 3, 6. riadok – vynechať slovo
O
A
V texte upravené

    „dostatočne“









3. v časti 1.4., ods. 3 upraviť text cez pomlčky
O
N
Nie je potrebné, text je zrozumiteľný.

    (uvádzacia veta)









4. v časti 2.3. formálne zjednotiť text cez odrážky
O
A
V texte upravené
Rezort
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia

5. v časti 3.2.1. doplniť aj 2. komponent finančného
O
A
V texte upravené

    nástroja LIFE+









6. v časti 3.2.2, ods. 3 upraviť text na „miestne
O
A
V texte upravené
 
    orgány štátnej správy“









7. v časti 3.2.2., ods. 5, upraviť text na „nenávratného
O
A
V texte upravené

    finančného príspevku“









8. v celom texte oprava štylistických chýb
O
A
V texte upravené podľa stanoviska OVA




ÚV SR





Ministerstvo spravodlivosti
Bez pripomienok



SR









Ministerstvo práce,
K návrhu uznesenia:



sociálnych vecí
1. v časti „ukladá“ presne vymenovať ministrov,
O
N
Uznesenie sa týka všetkých ministrov
a rodiny SR
    ktorí budú na úlohe spolupracovať


vlády SR






K materiálu:




2.  preformulovať 3. odrážku cieľa 1.3
O
N
V súťaži sa zviditeľňujú všetky 




organizácie, nielen tie, ktoré získali 




ocenenia.






3. upraviť text v 1. odseku kapitoly 3
O
A
V texte upravené
Ministerstvo 
Bez pripomienok



pôdohospodárstva SR









ÚV SR – odbor vládnej
1. technická pripomienka k dátumu na obale
O
A
V texte upravené
gendy





2. technické pripomienky k predkladacej správe
O
A
V texte upravené






3. technické pripomienky k materiálu
O
A
V texte upravené





Rezort
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
Úrad pre verejné
1. str. 13, ods. 2, 1. odrážka vypustiť slovo
O
A
V texte upravené
obstarávanie
    „primerane“









2. str. 19, 1. odrážka nahradiť text takto:
O
A
V texte upravené

    „podpora environmentálnych produktov




    v rezorte životného prostredia zaradením




    environmentálnych charakteristík medzi




    kritériá na hodnotenie ponúk alebo zaradením




    environmentálnych charakteristík do opisu 



 
    predmetu zákazky v rámci súťažných podkladov“









3. str. 19, 6. odrážka nahradiť text takto:
O
A
V texte upravené

    „podpora environmentálnych produktov




    v ostatných rezortoch vlády SR zaradením




    environmentálnych charakteristík medzi




    kritériá na hodnotenie ponúk alebo zaradením




    environmentálnych charakteristík do opisu




    predmetu zákazky v rámci súťažných podkladov“;









4. str. 19, časť Príležitosti, 5. odrážka – upraviť text
O
A
V texte upravené

    takto: „zvyšovať informovanosť a vzdelávať




    verejných obstarávateľov a obstarávateľov 




    o problematike GPP“









5. str. 27, cieľ 3.1., 4. odrážka upraviť text
O
A
V texte upravené

    takto: „poskytovať verejným obstarávateľom




    a obstarávateľom podrobné informácie 



  
    o výrobkoch, službách a technológiách




    na trhu s príslušnými technickými




    špecifikáciami“









6. str. 25, bod 3 a str. 27 posledná odrážka
O
A
V texte upravené

    slovo „metódach“ nahradiť slovom „postupoch“





