VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.
z
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2017
Číslo materiálu:

MF/011084/2017-26

Predkladateľ:

minister financií

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017

ukladá
ministrovi financií
B.1.

predložiť Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 Európskej
komisii
do 30. apríla 2017

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti
ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi hospodárstva
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi zdravotníctva
ministrovi životného prostredia
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
vedúcemu Úradu vlády
splnomocnencovi vlády pre výskum a inovácie
splnomocnencovi vlády pre rómske komunity
splnomocnencovi vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov
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B.2.

zabezpečiť plnenie úloh Národného programu reforiem 2017 v termínoch
uvedených v prílohe č. 2 Akčný plán Národného programu reforiem 2017 a
predložiť ministrovi financií aktualizáciu plnenia Akčného plánu Národného
programu reforiem 2017 vo svojej gescii podľa prílohy č. 1 a informáciu
o rozpočtových výdavkoch opatrení podľa prílohy č. 2 k uzneseniu vlády
do 30.októbra 2017, 31. januára 2018

B.3.

predložiť podklady do Národného programu reforiem SR 2018
do 31. januára 2018

C.

odporúča
predsedom samosprávnych krajov
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska
C.1.

podieľať sa na implementácii Národného programu reforiem Slovenskej
republiky 2017 a jeho premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégií

Vykonajú:
predseda vlády
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády a minister vnútra
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
minister financií
minister dopravy a výstavby
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister hospodárstva
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister zdravotníctva
minister životného prostredia
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
vedúci Úradu vlády
splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
splnomocnenec vlády pre rómske komunity
splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Na vedomie:
minister obrany
minister kultúry
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
predseda Národnej rady SR
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predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
predseda SAV
guvernér Národnej banky Slovenska
predsedovia samosprávnych krajov
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident Konfederácie odborových zväzov SR
prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
prezident Republikovej únie zamestnávateľov
prezident Slovenskej rektorskej konferencie
predseda Rady vysokých škôl
predseda Slovenskej akadémie vied
predseda Akreditačnej komisie
prezident Únie miest Slovenska
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Príloha č. 1 k uzneseniu vlády SR
Odpočet plnenia opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2017

Číslo

Názov úlohy

Spôsob implementácie (Zákon č. X,
vyhláška, uznesenie, opatrenie)

Celkové náklady (mil. eur)1

Popis doterajšieho plnenia úlohy

2016

2017

2018

2019

...
...
...

Príloha č. 2 k uzneseniu vlády SR
Výdavky na plnenie opatrení Akčného plánu Národného programu reforiem SR 2017 alokované v rozpočte verejnej správy (RVS)

Číslo úlohy
NPR z AP

Rok

Kód a názov
organizácie

Kód
zdroja

Podpoložka
EKRK2

Trieda
COFOG3

Kód programu/časti
programu

Výdavok4 (mil. eur)

...
...
...
V prípade potreby použite viacero riadkov pre tú istú úlohu.

Za minulosť skutočné náklady. Na bežný rok vyplniť podľa alokácie v aktuálnom upravenom RVS. Na nasledujúce roky vyplniť podľa návrhu RVS schváleného vládou SR v októbri.
EKRK - ekonomická klasifikácia rozpočtu
3 COFOG - funkčná klasifikácia rozpočtu
4 Aktuálny rozpočet alebo skutočnosť za rok 2016, schválený vládny návrh alebo štátny rozpočet schválený v NRSR pre rok 2017. V prípade úspory je potrebné uviesť zápornú hodnotu.
1
2
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