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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č.08/01/2015
z 18. februára 2015
k Informácii o priebehu a výsledkoch
6. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
pre hospodársku spoluprácu v dňoch 1. - 2. decembra 2014 v Bratislave
a Návrhu vykonávacieho protokolu

číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

Informáciu o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Zmiešanej komisie
medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu
v dňoch 1. - 2. decembra 2014 v Bratislave a Návrh vykonávacieho protokolu;

B. ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1.

Vykoná:

zabezpečiť koordináciu a kontrolu plnenia vykonávacieho protokolu
zo 6. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou
republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 1. – 2. decembra 2014
v Bratislave
minister hospodárstva

Predkladacia správa
V dňoch 1. – 2. decembra 2014 sa v Bratislave uskutočnilo 6. zasadnutie Zmiešanej
komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu
(ďalej len „Komisia“). Predsedom slovenskej časti Komisie bol minister hospodárstva
Slovenskej republiky Pavol Pavlis a predsedníčkou srbskej časti podpredsedníčka vlády a
ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Mihajlović.
Zasadnutie Komisie bolo realizované prostredníctvom dvoch plenárnych zasadnutí
a rokovaní expertov v rámci pracovných skupín, zameraných na 5 oblastí: 1. spoluprácu
v oblasti spoločných investícií a bilaterálneho obchodu, 2. energetiku, 3. dopravu,
4. poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo, 5. financie a 6. vodné hospodárstvo
a ochranu životného prostredia. Výsledky expertných rokovaní boli zahrnuté
do záverečného protokolu zo zasadnutia.
Počas zasadnutia Komisie sa konalo bilaterálne stretnutie Zorany Mihajlović
s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky Miroslavom Lajčákom a rokovanie s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky
Pavlom Pavlisom.
1. decembra 2014 podpísali podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a podpredsedníčka vlády
a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlović Dohodu medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Podpisu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky František Palko.
Súčasťou zasadnutia Komisie bol okrúhly stôl predsedníčky srbskej časti Komisie
Zorany Mihajlović s predstaviteľmi vybraných slovenských spoločností z oblasti energetiky,
železničnej infraštruktúry, softvérových riešení pre energetiku a železničnú dopravu,
stavebníctva.
Zároveň sa 2. decembra 2014 uskutočnilo biznis fórum slovenských a srbských
podnikateľských subjektov, ktoré na slovenskej strane zorganizovala Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu a na srbskej strane Srbská agentúra pre podporu investícií
a exportu.
V súlade s protokolom zo 6. zasadnutia Komisie a na základe Záverov Rady vlády
Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií č. 03/05/2013 z 13. novembra 2013 bol
vypracovaný Návrh vykonávacieho protokolu, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu.
Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 7. januára 2015. Vláda SR vzala
materiál vedomie.

Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Zmiešanej komisie
medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu
v dňoch 1. – 2. decembra 2014 v Bratislave a Návrh vykonávacieho protokolu
V dňoch 1. – 2. decembra 2014 sa v Bratislave uskutočnilo 6. zasadnutie Zmiešanej
komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu
(ďalej len „Komisia“). Zasadnutie sa konalo v súlade s článkom 5 Dohody medzi Radou
ministrov Srbska a Čiernej Hory a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej spolupráci,
ako aj so závermi 5. zasadnutia Komisie, ktoré sa konalo v Belehrade v dňoch
10. - 11. júna 2013.
Predsedom slovenskej časti Komisie bol minister hospodárstva Slovenskej republiky
Pavol Pavlis a predsedníčkou srbskej časti podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby,
dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Mihajlović.
Počas zasadnutia Komisie sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie Zorany Mihajlović
s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky Miroslavom Lajčákom a rokovanie s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky
Pavlom Pavlisom.
1. decembra 2014 podpísali podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a podpredsedníčka vlády
a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlović Dohodu medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Podpisu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky František Palko.
Súčasťou zasadnutia Komisie bol okrúhly stôl predsedníčky srbskej časti Komisie
Zorany Mihajlović s predstaviteľmi vybraných slovenských spoločností z oblasti energetiky,
železničnej infraštruktúry, softvérových riešení pre energetiku a železničnú dopravu,
stavebníctva.
Zároveň sa 2. decembra 2014 uskutočnilo biznis fórum slovenských a srbských
podnikateľských subjektov, ktoré na slovenskej strane zorganizovala Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“) a na srbskej strane Srbská agentúra
pre podporu investícií a exportu (ďalej len „SIEPA“).
Bilaterálna spolupráca medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou
Slovensko a Srbsko spájajú dlhé a spoločnou históriou prepojené priateľské vzťahy,
ktoré sa v ostatnom čase prejavujú v intenzívnej podpore Slovenska pri začleňovaní Srbska
do Európskej únie a vo vzájomnej pomoci vo všetkých oblastiach spolupráce. Nadštandardné
vzťahy medzi našimi krajinami sú základom bilaterálnej spolupráce v obchodnej
a investičnej oblasti a pri realizácii spoločných a vzájomne výhodných projektov.
Srbsko je z krajín tzv. „Balkánskeho regiónu“ jednoznačnou prioritnou krajinou
záujmu slovenských investorov, o čom svedčí niekoľko úspešne zrealizovaných
slovensko-srbských investícií a desiatky ďalších rozpracovaných investičných zámerov
a projektov slovenských subjektov.

Slovensko patrí medzi 30 najvýznamnejších krajín, čo sa týka hodnoty priamych
zahraničných investícií v Srbskej republike. Za ostatných 9 rokov bol prílev investícií
zo Slovenska v hodnote 130,9 mil. EUR.
Kľúčovými sektormi spoločných slovensko-srbských projektov sú hlavne energetika,
dopravná a železničná infraštruktúra a životné prostredie.
Prílev investícií zo SR do Srbska v peniazoch(1), v mil. EUR
Rok
Príliv

2006
19,388

2007
2,320

2008
7,087

2009
26,367

2010
32,887

2011
15,552

2013 2014(2)
2,693 0,560

2012
3, 818

Zdroj: Národná banka Srbska (NBS)
(1)
Údaje o priamych zahraničných investíciách v peniazoch, ktoré NBS dostáva od komerčných bánk,
sa vzťahujú na krajinu platieb a nie krajinu investícií, (2) január – marec 2014

Najväčší slovenskí investori v Srbsku – zrealizované projekty
Typ
Výška investície
Sektor
Oblasť investície
investície
(v mil. EUR)

Spoločnosť

Rok

Aqua Therm
Invest
Tatravagónka
ŽOS Trnava

Služby

Greenfield

Aquapark

8,5 (1)

2012

Strojárenstvo
Strojárenstvo

Privatizácia
Privatizácia

8,4 (2)
6 (3)

2010
2007

Prima Energy

Energetika

Greenfield

1,5(4)

2013

ATI - Terming(5)

Strojárenstvo

Brownfield

1,5

2012

Energocontrols
Biopel
Neografia

Energetika
Energetika
Polygrafia

Brownfield
Brownfield
Privatizácia

Železničné vozidlá
Železničné vozidlá
Výstavba
fotovoltaickej
elektrárne v Beočine
Výroba vykurovacích
kotlov
Výstavba teplárne
Výroba biopeliet
Tlačiareň

1,3
1,0
0,8

2006
2013
2005

(1)

Prvá fáza výstavby aquaparku je v hodnote 8,5 mil. eur (celková hodnota investície má byť 20 mil. eur).
Tatravagónka kúpila firmu Bratstvo v Subotici za 5,4 mil. eur a zaviazala sa preinvestovať ešte 3 mil. eur.
(3)
ŽOS Trnava kúpila podnik Goša v Smeredevskej Palanke za 1,8 mil. eur a preinvestovala ešte 4,2 mil. eur.
(4)
Prima Energy začala 20. mája 2013 s realizáciou výstavby fotovoltaickej elektrárne (1MW) v Beočine.
(5)
Slovenská spoločnosť Aqua Therm Invest a srbská firma Terming Kula založili spoločný podnik ATI-Terming
(2)

Investície srbských subjektov v SR
Spoločnosť
Micro Tri

Sektor
Drevárstvo

Zrealizované projekty
Typ investície
Oblasť investície
Greenfield
Výroba priebežnej škárovky

Rok investície
1996

Pozn.: Prevádzka sa nachádza na západnom Slovensku v Dolnom Ohaji. Od roku 1996 sa zaoberala výrobou
nábytku a od roku 2000 (po transformácii) sa zaoberá výrobou priebežnej škárovky.

Vzájomná obchodná výmena medzi SR a Srbskom v mil. EUR
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vývoz
Dovoz
Obrat
Saldo

301,3
132,8
434,1
168,5

303,5
87,6
391,1
215,9

368,4
124,2
492,7
244,2

301,0
127,7
428,7
173,3

296,3
156,7
453,0
139,6

342,9
193,3
536,1
149,6
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% zmena 8 mesiac. % zmena
2014
rast o 15,8 % 194,0 pokles o 15,3%
rast o 23,2% 138,6
rast o 17,6%
rast o 18,3% 332,6 pokles o 4,1%

Pracovná časť 6. zasadnutia Komisie
Zasadnutie Komisie bolo realizované prostredníctvom dvoch plenárnych zasadnutí
a rokovaní expertov v rámci pracovných skupín, zameraných na 5 oblastí: 1. spoluprácu
v oblasti spoločných investícií a bilaterálneho obchodu, 2. energetiku, 3. dopravu,
4. poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo, 5. financie a 6. vodné hospodárstvo
a ochranu životného prostredia. Výsledky expertných rokovaní boli zahrnuté
do záverečného protokolu zo zasadnutia a úlohy pre jednotlivé rezorty rozpísané v Návrhu
vykonávacieho protokolu.
Okrem zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa zasadnutia
Komisie zúčastnili predstavitelia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Československej
obchodnej banky, Eximbanky Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu.
Podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky
Dňa 1. decembra 2014 podpísali podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a podpredsedníčka vlády
a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlović Dohodu medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Podpisu dohody sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky František Palko.
Dohoda, ktorá je naplnením záverov z 5. zasadnutia Komisie, prináša zjednodušenie
podmienok medzinárodnej prepravy tovaru medzi obidvomi krajinami, s cieľom zabezpečiť
efektivitu, znížiť zaťaženie cestnej dopravy a životného prostredia. Kombinovaná doprava
rieši otázky európskeho dopravného systému, najmä však preťaženú cestnú sieť Európy,
a s tým súvisiace nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, najmä znečistenie ovzdušia.
V rámci Európskej únie upravuje prevádzkovanie kombinovanej dopravy právny režim,
ktorý zjednodušuje a liberalizuje pravidlá tak, aby tento dopravný systém nemal žiadne
prekážky alebo obmedzenia. Vo vzťahu k tretím krajinám stále platí systém kvót a povolení
pre jednotlivé dopravné druhy, ktoré kombinovanú dopravu vo svojej podstate obmedzujú.
Rokovanie ministra hospodárstva Slovenskej republiky Pavla Pavlisa s podpredsedníčkou
vlády a ministerkou výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zoranou
Mihajlović dňa 1. decembra 2014
Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis ocenil, že srbská strana za predsedníčku svojej
časti zmiešanej komisie zvolila podpredsedníčku vlády a ministerku výstavby, dopravy
a infraštruktúry, ktorá v roku 2013 ako ministerka energetiky predsedala 5. zasadnutiu
Komisie so Slovenskom a je oboznámená s rozpracovanými projektmi bilaterálnej
spolupráce. Vyjadril poďakovanie za akceptovanie iniciatívy slovenskej strany na zvolanie
6. zasadnutia Komisie a jeho konanie pred koncom roka 2014, ktorý bol pre Srbsko spojený
s dvomi základnými udalosťami: začatím prístupových rokovaní Európskej únie so Srbskom
v januári 2014, predčasnými parlamentnými voľbami v marci 2014 a následným formovaním
novej srbskej vlády.
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Pavol Pavlis poukázal na veľmi vysokú úroveň vzťahov a vzájomnú podporu
medzi Slovenskom a Srbskom v zahranično-politickej oblasti, ktorá má pozitívny vplyv aj
na rozvoj ekonomickej spolupráce na podnikateľskej úrovni. Zasadnutie komisie malo o to
väčší význam, že sa konalo dva týždne pre summitom lídrov 16 krajín strednej a východnej
Európy a Číny v Belehrade v dňoch 16. – 17. decembra 2014.
Zorana Mihajlović pozvala ministra hospodárstva Slovenskej republiky Pavla Pavlisa
na summit v Belehrade, ako aj na podnikateľské fórum počas summitu, ktoré vzhľadom
na účasť podnikateľov zo všetkých zúčastnených krajín, poskytuje zástupcom podnikateľskej
sféry možnosť nadviazať dvojstranné, ale aj mnohostranné kontakty.
V nadväznosti na záujem predsedníčky srbskej strany Komisie boli prediskutované
otázky týkajúce sa skúseností SR s priťahovaním zahraničných investorov na Slovensko,
s budovaním infraštruktúry, s veľkými regionálnymi rozdielmi v obidvoch krajinách
a získavaním investorov do menej rozvinutých regiónov, súperením okolitých európskych
krajín o mimoeurópskych investorov, ako aj problematika zlepšovania podmienok
podnikateľského prostredia, duálneho vzdelávania a potreby prepojenia podnikov s odborným
školstvom.
Zorana Mihajlović poďakovala za humanitárnu a finančnú pomoc, ktorú Slovensko
poskytlo Srbsku v súvislosti s rozsiahlymi povodňami v máji 2014. Srbská strana následne
požiadala Slovensko o donorskú pomoc zo strany slovenských subjektov pri obnove
a rekonštrukciu najväčších tepelných elektrární Obrenovac, KOLUBARA A a B, ktoré boli
vybudované konzorciom bývalých československých firiem (za slovenskú stranu SES
Tlmače, a.s.).
Predsedníčka srbskej strany Komisie v rámci rozhovoru potvrdila pretrvávajúci
záujem srbskej strany o výmenu informácií a skúseností z prístupového procesu SR do
Európskej únie (pozitívnych aj negatívnych).
Obidvaja ministri prerokovali aj aktuálne problémy v oblasti energetiky – následky
ukrajinsko–ruskej krízy, energetickú bezpečnosť v Európe, zastavenie projektu výstavby
plynovodu South Stream zo strany Európskej komisie, ktorý predstavuje pre Srbsko
najhodnotnejší projekt za ostatných niekoľko rokov. Pozornosť bola venovaná aj
rozpracovaným spoločným energetickým projektom v Srbskej republike a investičným
zámerom slovenských firiem v tejto oblasti.
Pavol Pavlis vyjadril spokojnosť, že od 5. zasadnutia Komisie sa podarilo úspešne
zrealizovať viacero dohodnutých aktivít, hlavne v oblasti energetiky:
 úspešne
ukončiť
realizáciu
twiningového
projektu
„Budovanie
kapacít
pre Energetickú agentúru Srbskej republiky“, ktorý za slovenskú stranu realizoval Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví a Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok,
 poskytnúť odbornú podporu týkajúcu sa vypracovania zmien a doplnkov Zákona
o energetike v Srbskej republike v zmysle implementácie smerníc EÚ tretieho
energetického balíčka a v oblasti regulácie v energetike,
 v auguste 2014 podpísať zmluvu medzi slovenskou spoločnosťou IPESOFT, spol. s.r.o.
a srbskou JP Elektroprivreda Srbije na dodanie a implementáciu vlastného informačného
systému na podporu predaja elektrickej energie,
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 v januári
2014
podpísať
Protokol
o pokračovaní
rokovacieho
konania
medzi slovensko–rusko–gréckym konzorciom, súčasťou ktorého je spoločnosť GGE, a.s.
a JP Elektroprivreda Srbije o vytvorení strategického partnerstva na realizáciu projektu
modernizácie a rozšírenia tepelnej elektrárne v Novom Sade. Minister Pavlis v tejto
súvislosti požiadal o vyjadrenie, či srbská strana v súčasnosti uvažuje o pokračovaní
rokovaní a realizácii projektu.
Minister hospodárstva Slovenskej republiky uviedol, že v roku 2014
na podnikateľskej úrovni podarilo úspešne zrealizovať niekoľko spoločných projektov:

sa

 vytvoriť podnik na výrobu peliet z agrárnej biomasy v Báčskom Petrovci (spoločnosť
BIOPEL),
 spustiť do prevádzky prvú fotovoltaickú elektráreň vo Vojvodine pri obci Beočin
(spoločnosť Priam Energy s.r.o.),
 realizovať rokovania o projekte spolupráce medzi slovenskou spoločnosťou BIOTEC
a srbským poľnohospodárskym podnikom PIK Bečej na výstavbu a prevádzku
4 bioplynových staníc v Bečeji s kapacitou 4 x 0,5 MW,
 získať stavebné povolenia na výstavbu fotovoltaických elektrární vo Vojvodine
a v južnom Srbsku pre spoločnosti Green Energy Slovakia s.r.o. a Energo Holding s.r.o.
Bolo konštatované, že niektoré spoločné projekty v oblasti energetiky a investičné
zámery slovenských subjektov museli byť v roku 2014 prehodnotené, respektíve sa
nepodarila ich realizácia. Konkrétne ide o odstúpenie od zámeru spoločnosti BEZ Group
sprivatizovať spoločnosti Transformatori Minel a Minel Trafo Mladenovac vzhľadom
na zdĺhavý proces rokovaní a problémy s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov
na spustenie výroby v Srbsku, prehodnotenie zámeru výstavby 20 – 30 malých vodných
elektrární spoločnosťou CREDO Invest v Srbsku, ktorá získala všetky potrebné povolenia
na výstavbu (problematická návratnosť investovaných prostriedkov a podmienky v lokalitách,
v ktorých mali byť elektrárne vybudované), utlmenie v rokovaniach o projekte výstavby
paroplynového cyklu v tepelnej elektrárni TE-TO Nový Sad (slovensko–rusko-grécke
konzorcium so slovenskou spoločnosťou GGE, a.s.).
Obidvaja ministri prerokovali aj prioritné projekty v oblasti budovania železničnej
infraštruktúry v Srbskej republike a možnosti participácie konkrétnych slovenských subjektov
na projektovaní a budovaní železničnej infraštruktúry v Srbskej republike.
Okrúhly stôl podpredsedníčky vlády a ministerky výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej
republiky Zorany Mihajlović s predstaviteľmi vybraných podnikateľských subjektov
V rámci svojho pracovného pobytu na Slovensku uskutočnila Zorana Mihajlović,
spolu s predstaviteľmi Železnice Srbije, Putevi Srbije a Ministerstva výstavby, dopravy
a infraštruktúry Srbskej republiky, dňa 1. decembra 2014 osobnú návštevu spoločnosti
OHL ŽS. Stretnutie sa konalo na priame pozvanie vedenia OHL ŽS, ktoré nadviazalo
na predchádzajúce rokovania zástupcov spoločnosti s ministerkou Mihajlović v Srbsku.
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Dňa 2. decembra 2014 sa konal okrúhly stôl predsedníčky srbskej časti Komisie
Zorany Mihajlović s predstaviteľmi vybraných slovenských spoločností:
-

OHL ŽS – predstavitelia spoločnosti predstavili záujem o participáciu na realizácii
infraštruktúrnych projektov v Srbskej republike s dôrazom na výstavbu a modernizáciu
železníc.

-

CEETA a.s. – má rozpracovaný projekt výstavby kogeneračnej jednotky v obci Beočin,
druhá fáza projektu predpokladá využívanie tepla na pestovanie rias (aquaculture
farming),

-

Profinex Holding s.r.o. – záujem o realizáciu hydroenergetických projektov v Srbsku,
spolupráca so srbskou spoločnosťou "IVAN MILUTINOVIĆ"- PIM a. d.
(hydroenergetické projekty, privatizácia kameňolomu),

-

Želežničné staviteľstvo a.s., Prodex spol. s.r.o., Colorspol spol. s.r.o. – ponúkajú
financovanie a realizáciu výstavby a rekonštrukcie železničných tratí v Srbsku. Záujem
o realizáciu projektov zameraných na rekonštrukciu železničnej trate v oblasti Apatin,
Sombor a Sonta a projektovanie logistického centra Apatin.

-

IPESOFT spol. s.r.o. – spoločnosť uzatvorila zmluvu so srbskou Elektroprivreda Srbije
na dodanie a implementáciu vlastného informačného systému na podporu predaja
elektrickej energie. Práce spojené s implementáciou technologického riešenia
v spoločnosti Elektroprivreda Srbije sú realizované v rámci konzorcia so spoločnosťou
Atos Srbija a výskumným ústavom Institut „Mihajlo Pupin“.
Predstavitelia IPESOFT deklarovali záujem o implementáciu riešenia „REMS“ (Railways
Energy Management System) v spoločnosti Železnice Srbije, ktoré umožňuje detailné
plánovanie, sledovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a nákupu trakčných energií
v podmienkach železničného prepravcu.

-

SES Tlmače a.s.. – spoločnosť je etablovaná v Srbsku v rámci dlhodobej spolupráce
s tepelnými elektrárňami pri dodávke kotlov. Bol vyjadrený záujem o projekt výstavby
novej tepelnej elektrárne Štavalj v Sjenici, ako aj o výstavbu nového bloku v tepelnej
elektrárni Kostolac. Predstavitelia SES Tlmače, a.s. informovali aj o realizácii sanačných
prác po záplavách v tepelnej elektrárni v Obrenovci.

Za srbskú stranu sa okrúhleho stola zúčastnili predstavitelia Ministerstva výstavby,
dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky, Ministerstva energetiky a baníctva Srbskej
republiky, Železníc Srbije a Putevi Srbije (cestná infraštruktúra).
Slovensko - srbské podnikateľské fórum dňa 2. decembra 2014
Sprievodným podujatím zasadnutia Komisie bolo slovensko-srbské podnikateľské
fórum 2. decembra 2014, ktorého organizátormi boli na slovenskej strane agentúra SARIO
a na srbskej strane SIEPA. Na uvedenom fóre vystúpili s príhovormi minister hospodárstva
Slovenskej republiky Pavol Pavlis a podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby, dopravy
a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Mihajlović.
V rámci podnikateľského fóra sa uskutočnila prezentácia o možnostiach investičných
projektov a tendrov v Srbskej republike, ktorú pripravil zástupca srbskej agentúry SIEPA
Radoš Gazdić, ako aj prezentácia o možnostiach financovania projektov zo Spoločného
európskeho fondu pre krajiny západného Balkánu v rámci EBOR, ktorú predstavila Katarína
Kováčová, riaditeľka odboru medzinárodných inštitúcií Ministerstva financií SR.
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Podnikateľského fóra sa zúčastnilo 28 slovenských subjektov: Beset s.r.o,
CRT – Electronic, Credo agency, s.r.o., ELV Produkt Inc, Global Trade Consulting s.r.o,
Hasil s.r.o., HRES Bratislava, Hydrocoop spol. s.r.o, IFT Inform Technologies, a.s., Imao
Electric, Josef Rosenbaum, Menert spol. s.r.o., Prodex s.r.o, SL Slovakia, a.s., Thermosolar
Žiar, s.r.o., 1. Slovenský strojársky klaster, SIMERIS, EDUCA Consulting, SES Tlmače, a.s.,
Slovensko-srbská obchodná komora, NAFTA, a.s, OVB Allfinanz, DEKAMERON,
Transpetrol, a.s, IPESOFT, spol. s.r.o. ELTECO, a.s..
Za srbskú stranu sa na podujatí predstavilo 6 podnikateľských subjektov: Bitgear
Belehrad, SR. Čelik Stara Pazova, Jovan Pesterac PR, La-Fonte-Ardennaise, SAGA, Putevi
Srbije.
Mediálne ohlasy
Správy o konaní 6. zasadnutia Komisie, o stretnutiach podpredsedníčky vlády
a ministerky výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorany Mihajlović
s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky Miroslavom Lajčákom, s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky Pavlom
Pavlisom, ako aj o slovensko-srbskom podnikateľskom fóre boli publikované
na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky, agentúry SARIO, TASR, SITA.
Na srbskej strane boli zverejnené informácie a správy na stránkach Ministerstva
výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky, Ministerstva obchodu, telekomunikácií
a cestovného ruchu Srbskej republiky, RTS (Radio-Televizia-Srbije), Tanjug (Srbská národná
tlačová agentúra), Tanjugbiz, Blic.
Závery
1. 6. zasadnutie Komisie, bilaterálne stretnutie ministra hospodárstva Slovenskej republiky
Pavla Pavlisa s podpredsedníčkou vlády a ministerkou výstavby, dopravy a infraštruktúry
Srbskej republiky Zoranou Mihajlović, ako aj jej rokovanie s predstaviteľmi vybraných
slovenských spoločností a slovensko-srbské podnikateľské fórum splnili svoj hlavný cieľ,
ktorým je podpora rozvoja bilaterálnej ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou
republikou a Srbskou republikou s dôrazom na realizáciu konkrétnych a vzájomne
výhodných spoločných projektov a investičných zámerov slovenských podnikateľských
subjektov v Srbskej republike.
2. Prioritnou oblasťou bilaterálnej spolupráce je energetika, s hlavným akcentom
na realizáciu konkrétnych spoločných a vzájomne výhodných energetických projektov
a výmenu informácií a skúseností v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných
zdrojov energie. V tejto súvislosti bola dohodnutá spolupráca pri príprave projektov
zameraných na výmenu skúseností medzi Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou a Ministerstvom baníctva a energetiky Srbskej republiky.
Slovenská strana vyjadrila záujem o začatie rokovaní medzi slovensko–rusko-gréckym
konzorciom, súčasťou ktorého je slovenská spoločnosť GGE, a.s. a JP Elektroprivreda
Srbije o strategickom partnerstve týkajúcom sa modernizácie a rozšírenia tepelnej
elektrárne v Novom Sade v súlade s Protokolom o pokračovaní rokovacieho konania,
podpísaným dňa 15. januára 2014 v Belehrade.
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3.

V oblasti dopravy bol deklarovaný záujem slovenských podnikateľských subjektov
o spoluprácu pri budovaní, modernizácii a rekonštrukcii železničnej infraštruktúry
v Srbskej republike (OHL ŽS, Prodex spol. s.r.o., Železničné staviteľstvo Bratislava, a.s.,
Colorspol, spol. s.r.o.), ako aj pri optimalizácii prevádzkových nákladov železníc
(IPESOFT s.r.o.).
Predmetom rokovaní bola aj otázka transferu skúseností z čerpania európskych
predvstupových fondov v oblasti železničnej dopravy, možnosti vytvorenia regionálnej
expertnej pracovnej skupiny vo vzťahu k rozvoju vysokorýchlostných tratí, posilnenia
spolupráce v oblasti údržby plavebných ciest rieky Dunaj, ako aj organizovaného
zhromažďovania lodného odpadu. Srbská strana deklarovala záujem o prihlásenie nového
projektu DONAUREGIONEN++ prostredníctvom spolupráce s Inštitútom priestorového
plánovania z Bratislavy.

4.

V rámci poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva bola dohodnutá spoluprácu
pri realizovaní konkrétnych projektov medzi výskumnými ústavmi z oblasti rastlinnej,
živočíšnej výroby, potravinárstva, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
a príslušnými srbskými inštitúciami.
V lesníctve boli identifikované tri oblasti spolupráce: výroba drevnej štiepky, vytváranie
predpisov v oblasti poľovníctva, organizačné otázky v poľovníctve a informačné systémy
v lesníctve a poľovníctve.

5.

V oblasti vodného hospodárstva prejavila srbská strana záujem o slovenské skúsenosti
súvisiace s implementáciou Rámcovej smernice Európskej únie o vode a Smernice
o komunálnych odpadových vodách, ako aj o problematiku udržateľného a integrovaného
riadenia vodných tokov.

6.

Strany prerokovali návrh novej dohody o vysporiadaní dlhu Srbskej republiky voči
Slovenskej republike, ktorá by určovala model splatenia dlhu a podmienky
reštrukturalizácie dlhu, porovnateľné s podmienkami dosiahnutými s ostatnými
zahraničnými veriteľmi Parížskeho klubu, ktoré by reflektovali finančné možnosti
Srbskej republiky týkajúce sa riadenia jej záväzkov vyplývajúcich z jej externého dlhu.
Slovenská strana deklaruje výšku celkovej pohľadávky voči srbskej strane
34.999.661,59 klíringového dolára, z ktorej suma 11.119.102,13 klíringového dolára
predstavuje istinu jej pohľadávky, pod podmienkou, že táto hodnota je, alebo bude
potvrdená, Komisiou pre finančné aktíva a pasíva bývalej Juhoslávie v zmysle Prílohy C
Dohody
o
sukcesii
a
Stálej
spoločnej
komisii.
Zostávajúca
suma
23.880.559,46 klíringového dolára predstavuje úroky v zmysle finančných podmienok
určených v Protokole z roku 1992.
Srbská strana potvrdzuje výšku istiny 11.119.102,13 klíringového dolára ako svoj
záväzok voči Slovenskej republike.
V súlade s návrhom srbskej strany sa ďalšie kolo rokovaní k tejto problematike uskutoční
na konci prvého štvrťroka 2015 v Belehrade.
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Návrh vykonácieho protokolu
zo 6. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu
v dňoch 1. – 2. decembra 2014 v Bratislave
Pracovná skupina

Rozpis úloh

Zodpovedný subjekt

Spolupráca
v oblasti Predstavitelia agentúr na podporu exportu
spoločných
investícií a investícií obidvoch krajín – SARIO a SIEPA
vyjadrili spokojnosť s dosiahnutou úrovňou
a bilaterálneho obchodu
vzťahov vo vzájomnej spolupráci. Potvrdili, že
naďalej budú podporovať a rozvíjať aktivity
zamerané na nadväzovanie bilaterálnej
spolupráce na základe realizácie spoločných
investičných projektov a spoločného vstupu
na tretie trhy.

Pokračovať v realizovaní podporných
aktivít zameraných na nadväzovanie
bilaterálnej
spolupráce
medzi
podnikateľskými subjektmi obidvoch
krajín a participovať na presadzovaní
realizácie spoločných investičných
projektov v Srbskej republike.

SARIO
ZÚ SR v Belehrade
MH SR
MZVaEZ SR

Srbská strana prejavila záujem o pokračovanie
spolupráce v procese harmonizácie právnych
predpisov Srbskej republiky s legislatívou
Európskej únie v oblasti voľného pohybu
tovarov s inštitúciami Slovenskej republiky
v oblastiach:
a) úloha kvality inštitucionálnej infraštruktúry
v procese rokovaní s Európskou úniou
v
oblasti
voľného
pohybu
tovarov,
b)
implementácie
harmonizovaných
technických
predpisov
prostredníctvom
rôznych foriem spolupráce medzi príslušnými
inštitúciami s podnikateľskými subjektmi a ich
združeniami – slovenské skúsenosti,
c) účasti slovenských inštitúcií v európskych
asociáciách v oblasti normalizácie, akreditácie
a metrológie pre prípravu srbských inštitúcií na
nové úlohy,

Na základe záujmu srbskej strany
o výmenu skúseností s harmonizáciou
právnych predpisov Srbskej republiky
s legislatívou Európskej únie v oblasti
voľného
pohybu
tovarov
zistiť
konkrétne oblasti definovaného záujmu
a následne
preveriť
pripravenosť
príslušných
slovenských
inštitúcií
realizovať požadovanú spoluprácu.

MH SR
ZÚ SR v Belehrade

Text v protokole

Termín
plnenia
31. 12. 2015

30. 6. 2015

d) postavenia vnútroštátnych právnych
predpisov v tzv. neharmonizovanej oblasti
vzhľadom na požiadavky na uplatňovanie
európskych zmlúv (články 34 až 36 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie).
Srbská strana má záujem o zlepšenie
spolupráce v oblasti malých a stredných
podnikov (výrobných, aj obchodných)
prostredníctvom
posilňovania
administratívnych kapacít a oboznamovania sa
s podpornou politikou Slovenskej republiky vo
vzťahu k malým a stredným podnikom
a modelom štátnej pomoci uvedenému sektoru,
ďalej organizovaním seminárov v Srbskej
republike, na ktorých by experti zo Slovenskej
republiky oboznámili zástupcov štátnych
inštitúcii a iných orgánov, ako aj malých
a stredných podnikov o súčasných štandardoch
pre
zlepšovanie
konkurencieschopnosti,
podpory proexportne orientovaných malých
a stredných podnikov, ako aj o aktuálnej
situácií
v modernom
maloobchode.

Na základe záujmu srbskej strany
o problematiku
podpory
malého
a stredného podnikania na Slovensku
zistiť konkrétne oblasti definovaného
záujmu
a následne
preveriť
pripravenosť príslušných slovenských
inštitúcií
poskytnúť
požadovanú
spoluprácu.

MH SR
ZÚ SR v Belehrade

30. 6. 2015

V oblasti ochrany spotrebiteľa má srbská
strana
záujem
o posilňovanie
kapacít
zamestnancov
na
činnostiach
ochrany
spotrebiteľov prostredníctvom zorganizovania
študijnej návštevy inštitúcií zodpovedných za
ochranu spotrebiteľov v Slovenskej republike,
ako aj o usporiadanie seminárov/školení
v Srbskej republike.

Preveriť na srbskej strane konkrétne
témy
záujmu
v oblasti
ochrany
spotrebiteľov
a v spolupráci
s
príslušnými
odbornými
útvarmi
Ministerstva
hospodárstva
SR,
zodpovednými
za
uvedenú
problematiku, participovať na príprave
a zabezpečení
prezentácií/seminárov
súvisiacich s transferom skúseností
z oblasti ochrany spotrebiteľov.

MH SR
ZÚ SR v Belehrade

30. 6. 2015

2

V oblasti cestovného ruchu má srbská strana
záujem o podpísanie memoranda o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu medzi príslušnými
ministerstvami.

Energetika

Strany prerokovali možnosti spolupráce
a výmenu skúseností v oblasti energetickej
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie
(OZE) a dohodli sa na nasledovných
bilaterálnych aktivitách:
1. výmena skúseností medzi Slovenskou
inovačnou
a energetickou
agentúrou
(SIEA) a
Ministerstvom baníctva
a energetiky Srbskej republiky v oblasti:
a) energetickej efektívnosti a monitoringu:
legislatívne
východiská,
riešenia
a skúsenosti;
b) využívania OZE: legislatívne východiská,
riešenia a skúsenosti;
c) zvyšovania
povedomia
o potrebe
zvyšovania energetickej efektívnosti:
východiská a skúsenosti slovenskej strany
z národného projektu „Žiť energiou“.
2. výmena skúseností v oblasti propagácie
energetickej efektívnosti.
Obe strany posúdili závery z 5. zasadnutia
Komisie,
týkajúce
sa
Spoločnej
slovensko-srbskej
pracovnej
skupiny
pre spoluprácu pri realizácii projektov z oblasti
energetiky a baníctva a dohodli sa na
zintenzívnení činnosti tejto skupiny.

3

Požiadať sekciu cestovného ruchu
Ministerstva
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR o vyjadrenie
k návrhu srbskej strany na uzatvorenie
memoranda
o spolupráci
v oblasti
cestovného ruchu.
Na základe dohodnutej výmeny
skúseností
v oblasti
energetickej
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov
energie iniciovať stretnutie expertov
z obidvoch
krajín
k navrhnutým
oblastiam spolupráce a informovať
zainteresované
srbské
subjekty
o uplatňovanej legislatíve v SR, ako aj
o slovenských
skúsenostiach
v uvedených oblastiach záujmu.

Iniciovať
zasadnutie
Spoločnej
slovensko-srbskej pracovnej skupiny
pre spoluprácu pri realizácii projektov
z oblasti energetiky a baníctva a využiť
jej zasadnutie aj na odovzdanie
skúseností v tých oblastiach, ktoré boli
predmetom rokovania počas zasadnutia
Komisie v oblasti energetiky.

MH SR
sekcia cestovného ruchu
MDVRR SR

31. 3. 2015

sekcia energetiky MH SR
Slovenská inovačná
a energetická agentúra

31. 10. 2015

sekcia energetiky MH SR

31. 10. 2015

Srbská strana navrhla výmenu odborných
skúseností v oblasti geológie a baníctva, ako aj
spoluprácu Ministerstva baníctva a energetiky
Srbskej republiky a Geologického inštitútu
Srbska s príslušnou štátnou inštitúciou
Slovenskej republiky.

Požiadať Hlavný banský úrad SR,
Štátny geologický úrad Dionýza Štúra
SR a Ministerstvo životného prostredia
SR – sekciu geológie a prírodných
zdrojov o vyjadrenie k návrhu srbskej
strany na spoluprácu v oblasti geológie
a baníctva.

Slovenská strana vyjadrila záujem o začatie
rokovaní medzi slovensko-rusko-gréckym
konzorciom, súčasťou ktorého je slovenská
spoločnosť GGE, a.s. a JP EPS o strategickom
partnerstve týkajúcom sa modernizácie a
rozšírenia tepelnej elektrárne v Novom Sade
v
súlade
s Protokolom
o pokračovaní
rokovacieho konania, podpísaným dňa
15. januára 2014 v Belehrade.

Požiadať
Ministerstvo
energetiky
a baníctva Srbskej republiky a JP EPS
o vyjadrenie k pokračovaniu projektu
modernizácie
a rozšírenia
tepelnej
elektrárne v Novom Sade v súlade
s Protokolom
o pokračovaní
rokovacieho konania.

V oblasti ropného priemyslu srbská strana
informovala slovenskú stranu o záujme JP
Transnafta o spoluprácu s podnikmi zo
Slovenskej republiky z pohľadu výmeny
vedomostí a skúseností v oblasti nových
technológií, potrubnej prepravy a skladovania
ropy a ropných derivátov,
meracích a
kontrolných prístrojov a riadiacich systémov
dohľadu.

Preveriť u spoločnosti Transpetrol, a.s.
a Nafta, a.s. návrh na nadviazanie
spolupráce
so
spoločnosťou
JP
Transnafta vo forme výmeny skúseností
v oblasti nových technológií, potrubnej
prepravy a skladovania ropy a ropných
derivátov,
meracích a kontrolných
prístrojov a riadiacich systémov
dohľadu.
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sekcia energetiky MH SR

31. 3. 2015

MH SR
ZÚ SR v Belehrade

31. 3. 2015

sekcia energetiky MH SR

31. 3. 2015

Doprava, regionálny rozvoj

Bola prerokovaná otázka transferu skúseností
z čerpania európskych predvstupových fondov
v oblasti železničnej dopravy, ako aj
problematika modernizácie koridorových tratí
z hľadiska investičnej prípravy, projektových
a realizačných činností a optimalizácie
prevádzkových nákladov železníc. Strany
odporúčajú, aby sa posúdila možnosť
vytvorenia regionálnej expertnej pracovnej
skupiny
vo
vzťahu
k rozvoju
vysokorýchlostných tratí (VRT) za účelom
zjednotenie koncepcie výstavby VRT.

Prostredníctvom
príslušnej
sekcie
Ministerstva
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR preveriť
stanovisko k možnosti vytvorenia
regionálnej expertnej pracovnej skupiny
vo
vzťahu
k rozvoju
vysokorýchlostných tratí.

MDVRR SR

31. 10. 2015

V oblasti železničnej a intermodálnej dopravy
má srbská strana záujem o zlepšenie
spolupráce v oblasti projektovania a výstavby
železničnej infraštruktúry so spoločnosťami
zo Slovenskej republiky, zlepšenie spolupráce
v oblasti vedy a rozvojových projektov
z oblasti železničnej a intermodálnej dopravy,
ako aj o spoluprácu slovenského a srbského
hospodárstva v oblasti železničného priemyslu.

Preveriť u srbskej strany konkrétne
požiadavky na spoluprácu v oblasti
projektovania a výstavby železničnej
infraštruktúry, požiadať zainteresované
slovenské spoločnosti o predloženie
ponuky a participovať na príprave
rokovaní týkajúcich sa realizácie
spoločných projektov.

ZÚ SR v Belehrade
MZVaEZ SR (RED2)
SARIO

31. 10. 2015

V oblasti vodnej dopravy má srbská strana
záujem o posilnenú spoluprácu v oblasti
údržby plavebných ciest rieky Dunaj, ako aj
spoluprácu pri potenciálnych spoločných
postupoch na trhu pri údržbe a upravovaní
plavebnej cesty rieky Dunaj vo všetkých
podunajských krajinách.
Srbská strana vyjadrila záujem o konzultácie
v oblasti organizovaného zhromažďovania
lodného odpadu, obzvlášť majúc na zreteli
špecifický prístup Slovenskej republiky a prax
v oblasti zhromažďovania lodného odpadu.

Prostredníctvom
príslušnej
sekcie
Ministerstva
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR preveriť
stanovisko k spolupráci v oblasti údržby
plavebných ciest rieky Dunaj, ako aj
konzultácií v oblasti organizovaného
zhromažďovania lodného odpadu.

MDVRR SR

31. 10. 2015
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Poľnohospodárstvo,
potravinárstvo a lesníctvo

Srbská strana má záujem o prihlásenie nového
(záverečného)
projektu
DONAUREGIONEN++
prostredníctvom
spolupráce s
Inštitútom priestorového
plánovania z Bratislavy.

Prostredníctvom
príslušnej
sekcie
Ministerstva
dopravy,
výstavby
a regionálneho rozvoja SR preveriť
možnosti spolupráce na projekte
DONAUREGIONEN++
s Inštitútom
priestorového plánovania Bratislava.

MDVRR SR

31. 10. 2015

V oblasti regionálneho rozvoja srbská strana
prejavila
záujem
o rozvoj
spolupráce
pri
výmene
skúseností
spojených
s inštitucionálnym, strategickým, právnym a
finančným rámcom v oblasti regionálneho
rozvoja.

V prípade konkrétneho záujmu srbskej
strany o výmenu skúseností z oblasti
regionálneho rozvoja na Slovensku
zabezpečiť
stretnutie
príslušných
expertov a odovzdanie požadovaných
informácie srbskej strane.

MDVRR SR

31. 12. 2015

Slovenská strana navrhla spoluprácu pri
realizovaní konkrétnych projektov medzi
výskumnými ústavmi z oblasti rastlinnej,
živočíšnej výroby, potravinárstva, ako aj
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
a príslušnými srbskými inštitúciami.

Zaslať srbskej strane kontakty na
výskumné ústavy z oblasti rastlinnej,
živočíšnej výroby, potravinárstva a
Štátnu
veterinárnu
a potravinovú
správu, ktoré môžu byť partnermi pre
príslušné srbské inštitúcie pri realizácii
spoločných projektov.

MPRV SR

30. 6. 2015

V oblasti ochrany rastlín má srbská strana
záujem
o nadviazanie
spolupráce
medzi laboratóriami v oblasti zdravia rastlín,
semien, organizácie inšpekčnej služby
a bezpečnosti potravín.

Zaslať srbskej strane kontakty na
príslušné
slovenské
inštitúcie,
výskumné
ústavy
a
laboratóriá
zodpovedné za oblasť ochrany rastlín,
inšpekčnú
službu
a bezpečnosť
potravín.

MPRV SR

30. 6. 2015

Vo veterinárnej oblasti prejavila srbská strana
záujem pokračovať s príslušnou inštitúciou
slovenskej strany vo výmene skúseností
v procese pristupovania EÚ a harmonizácie
predpisov s predpismi EÚ.
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Srbská strana má záujem, aby sa spolupráca v
oblasti ekologickej výroby a rastlinných
genetických
zdrojov
realizovala
prostredníctvom výmeny skúseností pre
vytvorenie Národného programu pre rastlinné
genetické
zdroje
a študijných
návštev
v Génovej banke na Slovensku.

Preveriť záujem Génovej banky
o spoluprácu s príslušnými srbskými
inštitúciami pri vytvorení Národného
programu pre rastlinné genetické zdroje
v Srbsku a možnosť štúdijnej návštevy
srbských expertov v Génovej banke.

MPRV SR

30. 6. 2015

Srbská strana prejavila záujem o nadviazanie
spolupráce v oblasti rozvoja vidieka, zvlášť
z pohľadu
poradenských
inštitúcií
v poľnohospodárstve.

Zaslať srbskej strane kontakt na
príslušné slovenské subjekty, ktoré
zodpovedajú za problematiku rozvoja
vidieka
a poradenstvo
v poľnohospodárstve.

MPRV SR

30. 6. 2015

Na základe začatej spolupráce obidvoch krajín
v oblasti lesníctva, boli identifikované tri
oblasti budúcej spolupráce, ktoré sú
v kompetencii Správy lesov: výroba drevnej
štiepky, vytváranie predpisov v oblasti
poľovníctva, ako aj organizačné otázky
v poľovníctve (predpisy), informačné systémy
v lesníctve a poľovníctve a jeden bilaterálny
projekt, ktorý by na srbskej strane viedol
Lesnícky inštitút, a v ktorom má srbská strana
záujem pokračovať.

Prostredníctvom
príslušnej
sekcie
Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja
vidieka
SR, ako aj
podriadených
inštitúcií
z oblasti
lesníctva
preveriť
stanovisko
k navrhovanej spolupráci so srbskými
subjektmi
v oblasti
lesníctva
a poľovníctva.

MPRV SR

31. 10. 2015
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Vodné
a ochrana
prostredia,

hospodárstvo
životného

V oblasti vodného hospodárstva vyjadrila
srbská strana záujem o slovenské skúsenosti
z prístupového procesu EÚ v súvislosti
s implementáciou smerníc, ktoré sa týkajú
vody – predovšetkým Rámcovej smernice
o vode a Smernice o komunálnych odpadových
vodách; udržateľnom a integrovanom riadení
tokov – slovenské skúsenosti a možnosti
spolupráce v tejto oblasti, realizovanie Plánu
riadenia vôd v Slovenskej republike (rámcová
smernica Európskej únie o vode) – prekážky
a výzvy, skúsenosti Slovenskej republiky,
ktoré majú význam pre Srbskú republiku,
spolupráca poľnohospodárstva a vodného
hospodárstva pri aktivitách ochrany vôd.
V oblasti ochrany životného prostredia srbská
strana vyjadrila záujem o rozvoj spolupráce
v oblasti životného prostredia prostredníctvom
výmeny
skúseností
a
informácií
(s využitím programov Európskej únie),
prípravy
projektovej
dokumentácie
a poskytovanie podpory slovenskej strany na
financovanie
výstavby
infraštruktúry
v nasledovných
prioritných
oblastiach:
nakladanie s odpadmi; ochrana prírody;
nakladanie s odpadovými vodami, ochrana
životného prostredia; čistenie odpadových vôd;
sanácia
kontaminovaných
lokalít;
zmierňovanie klimatických zmien a zníženie
znečistenia ovzdušia.
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Zaslať srbskej strane informáciu
o uplatňovaní
Rámcovej
smernice
o vode na Slovensku.

MH SR
MŹP SR
ZÚ SR v Belehrade

31. 1. 2015

MŹP SR
ZÚ SR v Belehrade

31. 12. 2015

Pozn: Informácia týkajúca sa Rámcovej
smernice o vode bola v slovenskom
jazyku predložená MŹP SR počas
6. zasadnutia Komisie.
Bude zabezpečený jej
preklad
do srbského jazyka a doručenie
v písomnej forme srbskej strane.

V prípade záujmu srbskej strany
o výmenu skúseností k problematike
Rámcovej smernice o vode, ako aj
programov zameraných na ochranu
životného
prostredia,
potvrdiť
pripravenosť
slovenskej
strany
participovať na expertných rokovaniach
k uvedeným témam.

Financie

Strany prerokovali návrh týkajúci sa podpisu
novej dohody o vysporiadaní dlhu Srbskej
republiky voči Slovenskej republike, ktorá by
určovala
model
splatenia
dlhu
a podmienky reštrukturalizácie dlhu, ktoré by
boli
porovnateľné
s
podmienkami
dosiahnutými s ostatnými zahraničnými
veriteľmi Parížskeho klubu, a ktoré by
reflektovali finančné možnosti Srbskej
republiky týkajúce sa riadenia jej záväzkov
vyplývajúcich z jej externého dlhu. Obidve
strany deklarovali svoj záujem začať rokovania
na medzivládnej úrovni v čo najskoršom
termíne, ktoré by mali viesť k uzatvoreniu
relevantnej
medzivládnej
dohody.
Východiskovým bodom pre rokovania je
účtovná hodnota dlhu bývalej Juhoslávie
odsúhlasená v roku 1997, ktorého výška je
31.088.817,54 klíringového dolára, a ktorá
zodpovedá istine pohľadávky v pomernej časti
prislúchajúcej Slovenskej republike.
Slovenská strana vyjadrila želanie uviesť
do zápisu zo stretnutia v rámci tejto Komisie,
že jej celková pohľadávka voči srbskej strane
predstavuje
hodnotu
34.999.661,59
klíringového
dolára,
z
ktorej
suma
11.119.102,13 klíringového dolára predstavuje
istinu jej pohľadávky, pod podmienkou, že táto
hodnota je, alebo bude potvrdená, ešte
Komisiou pre finančné aktíva a pasíva bývalej
Juhoslávie v zmysle Prílohy C Dohody o
sukcesii a Stálej spoločnej komisii.
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Pokračovať
v rokovaniach
o vysporiadaní dlhu Srbskej republiky
voči Slovenskej republike v súlade
s výsledkami
rokovaní
počas
6. zasadnutia Komisie v Bratislave.

MF SR

31. 12. 2015

Zostávajúca suma 23.880.559,46 klíringového
dolára predstavuje úroky v zmysle finančných
podmienok určených v Protokole z roku 1992.
Srbská strana potvrdzuje výšku istiny
11.119.102,13 klíringového dolára ako svoj
záväzok voči Slovenskej republike. Výpočet
výšky istiny je založený na dokumente
Promemoria z roku 1997, Dohode o sukcesii
(Príloha C) z roku 2001 a Dohode o úprave
členstva v Medzinárodných finančných
organizáciách a rozdelení finančných aktív a
pasív medzi Srbskou republikou a Republikou
Čierna Hora z roku 2006. Srbská strana
zdôrazňuje, že suma definovaná týmto
spôsobom
nesmie
byť
podmienená
akýmkoľvek
predchádzajúcim
súhlasom
ostatných bývalých republík Juhoslávie,
pretože to bude viesť k ďalšiemu omeškaniu a
dodatočným úrokovým nákladom na srbskej
strane. Srbská strana nie je zároveň schopná
overiť a ani odsúhlasiť celkovú výšku vrátane
istiny a akumulovaných úrokov. Srbská strana
uviedla, že parita klíringového dolára voči
USD, nominálna úroková sadzba, metóda
výpočtu akumulovaných úrokov a podmienky
splácania
(vrátane
amortizačnej
doby
a odpísania dlhu a metódy urovnania) by mala
byť predmetom bilaterálnych rokovaní.
Taktiež navrhla, že tieto rokovania budú začaté
na konci prvého štvrťroku 2015. Srbská strana
navrhla, že vyššie uvedené rokovania sa môžu
uskutočniť v Belehrade.
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