
 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 166
z 12. marca 2003

 
k návrhu Národného rozvojového plánu

 
Číslo materiálu: 1028/2003

Predkladateľ: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda

A. A.          schvaľuje

A.1. A.1.               návrh Národného rozvojového plánu s pripomienkami prijatými na 
rokovaní vlády;

B. B.          ukladá

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

B.1. B.1.                zabezpečiť  predloženie  návrhu  Národného  rozvojového  plánu 
v anglickom jazyku Európskej komisii

                                                do 14. marca 2003

B.2. B.2.                metodicky  usmerňovať  a  koordinovať  činnosť  všetkých  orgánov 
štátnej správy zúčastnených na realizácii Národného rozvojového plánu

                                                priebežne

B.3. B.3.                vypracovať Výročnú správu o vykonávaní pomoci zo štrukturálnych 
fondov a po schválení Národným monitorovacím výborom pre CSF predložiť 
Európskej komisii

                                                do 6 mesiacov od konca uceleného kalendárneho roka implementácie
každoročne k 31. decembru

B.4. B.4.                v spolupráci s ministrom životného prostredia a ministrom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií vypracovať Výročnú správu o vykonávaní pomoci zo 
štrukturálnych fondov a po schválení Monitorovacím výborom pre Operačný 
program Základná infraštruktúra a predložiť Európskej komisii 

                                                do 6 mesiacov od konca uceleného kalendárneho roka implementácie
každoročne k 31. decembru

podpredsedovi  vlády  a  ministrovi  hospodárstva  a pre  správu  a privatizáciu 
národného majetku



B.5. B.5.                vypracovať Výročnú správu o vykonávaní pomoci zo štrukturálnych 
fondov  a  po  schválení  Monitorovacím  výborom  pre  Sektorový  operačný 
program – Priemysel a služby predložiť Európskej komisii 

                                                do 6 mesiacov od konca uceleného kalendárneho roka implementácie
každoročne k 31. decembru 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.6. B.6.                vypracovať Výročnú správu o vykonávaní pomoci zo štrukturálnych 
fondov  a  po  schválení  Monitorovacím  výborom  pre  Sektorový  operačný 
program – Ľudské zdroje a predložiť Európskej komisii 

                                                do 6 mesiacov od konca uceleného kalendárneho roka implementácie
každoročne k 31. decembru

ministrovi pôdohospodárstva

B.7. B.7.                vypracovať Výročnú správu o vykonávaní pomoci zo štrukturálnych 
fondov  a po  schválení  Monitorovacím  výborom  pre  Sektorový  operačný 
program – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a predložiť Európskej komisii 

                                                do 6 mesiacov od konca uceleného kalendárneho roka implementácie
každoročne k 31. decembru

predsedovi Štatistického úradu SR

B.8. B.8.                spolupracovať s jednotlivými ministrami pri zabezpečovaní plnenia 
úloh  vyplývajúcich  z   Národného rozvojového  plánu a poskytovať  dostupné 
štatistické informácie s prihliadnutím na možnosti rezortu štatistiky

                                                priebežne

ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja  v spolupráci  s ministrom  životného 
prostredia a ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií  
podpredsedovi  vlády  a  ministrovi  hospodárstva  a pre  správu  a privatizáciu 
národného majetku
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi pôdohospodárstva

B.9. B.9.                vypracovať  Programový  doplnok  k príslušnému  operačnému 
programu

                                                do 30. apríla 2003

B.10. B.10.            v spolupráci  s podpredsedom  vlády  a  ministrom  financií 
kvantifikovať finančné   nároky   potrebné   na  spolufinancovanie   operačných 
programov 

 

 

zo štátneho  rozpočtu  a uplatniť  tieto  nároky  pri  príprave  štátneho  rozpočtu 
na príslušný rozpočtový rok

                                                každoročne pri príprave štátneho rozpočtu



C. C.          odporúča 

predsedom samosprávnych krajov
generálnemu riaditeľovi Národného úradu práce

C.1. C.1.               spolupracovať  s  ministrom  výstavby  a  regionálneho  rozvoja, 
podpredsedom  vlády  a  ministrom  hospodárstva  a pre  správu  a privatizáciu 
národného  majetku,  ministrom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny,  ministrom 
pôdohospodárstva, ministrom životného prostredia, ministrom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií  pri  implementácii  cieľov a opatrení  Národného rozvojového 
plánu a operačných programov 

                                                priebežne.

Vykonajú: minister výstavby a regionálneho rozvoja
podpredseda  vlády  a minister  hospodárstva  a pre  správu  a privatizáciu 
národného majetku 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
podpredseda vlády a minister financií 
minister pôdohospodárstva
minister životného prostredia 
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií 
predseda Štatistického úradu SR

Na vedomie: predsedovia samosprávnych krajov
generálny riaditeľ Národného úradu práce
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