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Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. januára 2015  

 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

 

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:    

 

Týmto dodatkom č. 17 sa Všeobecná časť upravuje tak, že dochádza k zmene pôsobnosti 

odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí z priamej riadiacej pôsobnosti štátneho 

tajomníka I. pod priamu riadiacu pôsobnosť ministra a v Osobitnej časti upravuje náplň 

činnosti Sekcie ekonomiky, Sekcie kontroly a Sekcie sociálnej a rodinnej politiky v súlade so 

schváleným Operačným programom potravinovej a základnej materiálnej pomoci na 

programové obdobie 2014 – 2020. 
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Článok 1 
 

 

1. V článku 2 odsek 8 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie 

„m)  odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.“  

 

2. V článku 2 odsek 9 znie 

„(9)   Špecializovaný organizačný útvar ministerstva v priamej riadiacej pôsobnosti 

štátneho tajomníka I. je kancelária štátneho tajomníka I.“ 

  

3. V článku 4 odsek 2 písmeno a) sa za bod 15. vkladá nový bod 16., ktorý znie 

„16.  riaditeľa odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,“ 

 

4. V článku 5a sa vypúšťa písmeno d). 

5. V článku 22 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie  

„(10) Sekcia sociálnej a rodinnej politiky zabezpečuje výkon a koordináciu výkonu 

funkcií riadiaceho orgánu pre Operačný program potravinovej a základnej 

materiálnej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP FEAD“) 

v súlade s príslušnými nariadeniami Európskej únie. Zodpovedá za účinnosť 

a správnosť riadenia a realizácie finančnej pomoci poskytovanej z Fondu 

európskej pomoci najodkázanejším osobám v súlade s platnou legislatívou 

Európskej únie a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.“ 

6. V článku 22 sa pôvodne označené odseky 10 až 11 označujú ako odseky 11 až 12.  

7. V článku 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie 

„(3)   Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky zabezpečuje výkon 

a koordináciu výkonu funkcií riadiaceho orgánu pre OP FEAD. Zodpovedá za 

správnu implementáciu OP FEAD, zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti, 

ktoré ministerstvu vyplývajú zo systému riadenia OP FEAD, zabezpečuje 

metodické usmerňovanie potrebné pre výkon opatrení OP FEAD, v rámci svojej 

pôsobnosti spolupracuje s orgánmi Európskej únie a ostatnými orgánmi 

zapojenými do realizácie OP FEAD, zúčastňuje sa rokovaní s Európskou 

komisiou týkajúcich sa OP FEAD.“ 

8. V článku 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie 

„(3) Sekcia ekonomiky zabezpečuje výkon a koordináciu výkonu funkcií 

certifikačného orgánu pre OP FEAD v súlade s príslušnými nariadeniami 

Európskej únie a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.“ 

9. V článku 37 sa pôvodne označený odsek 3 označuje ako odsek 4. 
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10. V článku 39 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie  

„(3) Odbor platobnej jednotky ESF zodpovedá za výkon certifikácie OP FEAD, 

zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti, ktoré ministerstvu vyplývajú zo 

systému certifikácie OP FEAD. V rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s 

ostatnými orgánmi zapojenými do realizácie OP FEAD.“ 

11. V článku 39 sa pôvodne označené odseky 3 až 5 označujú ako odseky 4 až 6. 

12. V článku 39a odsek 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie  

„p) zabezpečuje výkon kontroly verejného obstarávania a následnej finančnej 

kontroly pre OP FEAD.“ 

 

13. V článku 39c odsek 1 znie 

„(1)  Odbor kontroly projektov pri výkone kontroly verejného obstarávania a kontroly 

projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z OP 

FEAD vychádza predovšetkým zo základných pravidiel výkonu finančnej 

kontroly najmä podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

v platnom znení, nariadenia (EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby, zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona  

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).“ 

 

14. V článku 39c odsek 2 písm. f) znie 

„f) vykonáva administratívnu kontrolu verejného obstarávania pred zverejnením 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, kontrolu verejného obstarávania 

pred a po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania,“  

 

15. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1  

k organizačnému poriadku. 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2015.  

 

 

Ján Richter 

         minister 


