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Vyhodnotenie pripomienkového konania
k návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky



Počet oslovených subjektov:  13
Zoznam oslovených subjektov: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo obrany SR   

K návrhu sa nevyjadrili: Ministerstvo hospodárstva SR
Výstavby a  r,  
Bez pripomienok:  8             						    	
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných:    11/6	   
Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 6/1	
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 0/0	
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných: 5/3 	  
 
Rozporové konanie sa uskutočnilo:  	s Ministerstvom financií SR dňa 5.11. 2013

V rámci rozporového konania neboli boli rozpory odstránené.

Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
Poznámka
Úrad vlády SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo kultúry SR
K časti „materiál“ str. 16 - sú nesprávne identifikované prílohy, správne majú byť uvedené: (vzor  č. 1 prílohy č. 7, vzor  č. 2 prílohy č. 7,
vzor  č. 3 prílohy č. 7, vzor  č. 4 prílohy č. 7).

O
A
Pripomienka zapracovaná.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí  a rodiny SR
V doložke vybraných vplyvov žiada prehodnotiť sociálne vplyvy materiálu na pozitívne a vyplniť tabuľku k analýze sociálnych vplyvov podľa prílohy č. 4 Aktualizovanej jednotnej metodiky                   na posudzovanie vybraných vplyvov. Schválenie materiálu bude mať totiž pozitívny vplyv                 na zamestnanosť v súvislosti s návrhom navýšiť        v rokoch 2015 až 2018 stavy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo funkciách hasič záchranár, technik strojník a hasič záchranár špecialista na hasičských staniciach typu I. a III.         a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených na operačných strediskách krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru celkovo v počte najmenej 380 funkčných miest. Okrem pozitívnych vplyvov na zamestnanosť možno očakávať aj pozitívny vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám. Zaradením vybraných dobrovoľných  zborov do vytvoreného systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek  sa zlepší pomoc občanom v núdzi na celom území Slovenskej republiky             do 20 minút.
V súvislosti s prehodnotením sociálnych vplyvov na pozitívne bude potrebné preformulovať vetu v predkladacej správe týkajúcu sa vplyvov materiálu nasledovne: „Návrh  celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky predpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a nemá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy     na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.“

Z
A
Pripomienka zapracovaná.


Odporúča v materiáli v bode 2.1.1  Hasičské stanice Hasičského a záchranného zboru v prvom odseku     na str. 4 doplniť text tak, aby vyjadroval myšlienku, že na hasičských staniciach nižšieho typu „nie je často možné dodržať základné zásady ... bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a aj z toho dôvodu musia byť pri zásahu nápomocné obecné hasičské zbory, čím sa text zosúladí s bodom 2.1.2.

O
N
Po prehodnotení zostáva pôvodné znenie.


Odporúča v návrhu strana 6 v prvej vete uviesť správne názov zákona:  „zákona     č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov“.

O
A
Pripomienka zapracovaná.


V bode B.2. návrhu uznesenia vlády sa ukladá podpredsedovi  vlády a ministrovi vnútra vyčleniť v kapitole MV SR každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti hasičských jednotiek na území SR podľa predloženého návrhu. Súčasťou materiálu však nie je kvantifikácia výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie tohto cieľa. Chýba doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ktorá je súčasťou všetkých materiálov s finančným vplyvom predkladaných na rokovanie vlády.

O
A
Doložka bola doplnená.

Ministerstvo životného prostredia SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo spravodlivosti SR
Bez pripomienok.




Ministerstvo obrany SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR
Vo vlastnom materiáli navrhuje v časti 4.1. Dôvody zriaďovania dobrovoľných zborov „špeciál“ v druhom a treťom odseku textu označenom ako „Dôvody pre postupné zriaďovanie a využívanie dobrovoľných zborov“ preformulovať text z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a presnosti nasledovne:
„Záchranárskymi zložkami, ktoré budú mať              v budúcnosti potenciál svojimi úlohami, zásahovou technikou a ľudskými zdrojmi výrazne pomáhať Hasičskému a záchrannému zboru pri účinnej likvidácii následkov mimoriadnych udalostí vo všetkých oblastiach SR dobrovoľné zbory „špeciál“ vytvorené s ohľadom na závery z vyššie uvedených analýz. Hlavnou úlohou dobrovoľného zboru  „špeciál“ bude efektívna podpora hasičských jednotiek, krízových orgánov štátnej správy             a samosprávy pri likvidácii rozsiahlych, ťažkých     a časovo náročných mimoriadnych udalostí špeciálnou zásahovou technikou a logistickým zabezpečením.
Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky bude rozhodovať o zriadení – dobrovoľného hasičského a záchranárskeho zboru „špeciál“ (ďalej len „dobrovoľný zbor „špeciál“)  a vydávať zároveň povolenie, v ktorom určí materiálno-technické         a personálne podmienky na jeho činnosť. Zriaďovanie a financovanie dobrovoľného zboru „špeciál“ bude riešiť návrh vykonávacieho predpisu k zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.


      O
      N
 Po prehodnotení zostáva pôvodné znenie.


Navrhuje presunutie časti vlastného materiálu označenej ako „Návrh opatrení“ na záver piatej časti „Zriaďovanie a financovanie dobrovoľných zborov“ alebo jej zaradenie ako samostatnej šiestej ešte pred záver z dôvodu systematiky textu. V opačnom prípade by návrh opatrení mal tvoriť samostatnú prílohu materiálu.
       O
A
Pripomienka zapracovaná.

Ministerstvo zdravotníctva SR
Bez pripomienok.





Ministerstvo financií SR
Žiada doplniť chýbajúcu kvantifikáciu a upraviť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy,            na zamestnanosť a financovanie návrhu v súlade        s § 33 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a tiež v súlade s jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. 

Z
A
Doložka bola doplnená.


Žiada, aby všetky finančné požiadavky boli hradené zo schválených limitov výdavkov kapitoly,             bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. 

Z
N
Rozpor neodstránený.


Žiada  z návrhu opatrení a súčasne z uznesenia vlády Slovenskej republiky k „Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky“ vypustiť bod B.1., ktorý predsedovi vlády ukladá: „navýšiť v rokoch 2015 až 2018 početné stavy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo funkciách hasič záchranár, technik strojník a hasič záchranár špecialista na hasičských staniciach typu I. a III. a príslušníkov Hasičského a  záchranného zboru zaradených            na operačných strediskách krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru celkovo v počte najmenej 380 funkčných miest.“

Z
N
Rozpor neodstránený.


Požadované funkcie žiada zabezpečiť využitím nenaplnených systemizovaných miest príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (za I. až III. Q. 2013 v počte 133 osôb). Súčasne odporúčam využiť vnútorné zdroje tým, že príslušníkov, ktorí vykonávajú činnosti napr. administratívneho, ekonomického, legislatívneho a obdobného charakteru preradiť na požadované funkcie a pôvodne vykonávané činnosti zabezpečiť zamestnancami v štátnozamestnaneckom, resp. v pracovnom pomere. Uvedené navrhujem z dôvodu eliminácie nárokov na výdavky štátneho rozpočtu.
Z
N
Rozpor neodstránený.



