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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Obvodný úrad Martin

Sídlo organizácie:

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

Rezort:

Ministerstvo vnútra SR

Kontakt:

Tel. 043/4204350, 4131331
Fax: 043/4224781
E-mail: prednosta@mt.vs.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Belica
prednosta
vedúci služobného úradu

Vedúci odborov:

Ing. Mária Hanáková - vedúca odboru ekonomického a
organizačného
JUDr. Viera Toporová - vedúca odboru všeobecnej vnútornej
správy
Ing. Marta Mazáčová - vedúca odboru živnostenského podnikania
Ing. Miroslav Kovalčík - vedúci odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia

Obvodný úrad Martin je zriadený zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov
a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 263/2006 Z.
z. Sme rozpočtová organizácia štátu napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad Martin riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a
odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Je
služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a je
zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výkon štátnej správy
uskutočňovaný na jednotlivých úsekoch štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány
štátnej správy, do ktorých pôsobnosti tieto úseky patria.
Obvodný úrad Martin má mimo svojho sídla so súhlasom ministerstva vnútra zriadené
na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko v Turčianskych Tepliciach. Do jeho
pôsobnosti patrí 43 obcí okresu Martin a 26 obcí okresu Turčianske Teplice.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie organizácie
Poslaním Obvodného úradu Martin je uskutočňovanie výkonu štátnej správy podľa
osobitných predpisov (príloha č. 3) na jednotlivých úsekoch štátnej správy a zabezpečovanie
administratívnoprávnych činností. Výkon štátnej správy je uskutočňovaný v rámci
jednotlivých odborov podľa ich organizačného zamerania.
Odbor živnostenského podnikania – zabezpečuje úlohy na úsekoch živnostenskej
registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Plní úlohy jednotného
kontaktného miesta (ďalej len JKM) pre slovenské fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa
o živnostenské oprávnenie. Poslanie odboru vyplýva zo zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (CO a KR) - poslaním odboru je
chrániť život, zdravie a majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych
udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v rozsahu stanovenom príslušnými
zákonmi. Vykonáva štátnu správu na úsekoch civilnej ochrany, riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len "krízové riadenie"), obrany a
bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, ochrany pred povodňami. Koordinuje činnosť
obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických
osôb, fyzických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, kontroluje civilné núdzové
plánovanie obcí, organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové
situácie, vykonáva nevyhnutné práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život,
zdravie alebo majetok pri mimoriadnych udalostiach.
Odbor všeobecnej vnútornej správy (VVS) – poslaním odboru je kvalitné
zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku priestupkovom, úseku matrík, územného
a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov,
registrácie, volieb a referenda v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi. V oblasti
zabezpečenia volieb a referenda poskytuje obciam pomoc vo veciach aplikácie právnych
predpisov.
Odbor ekonomický a organizačný – poslaním odboru je zabezpečenie plynulého
chodu úradu, v rámci jeho rozpočtových možností. Okrem úloh na úseku rozpočtu,
účtovníctva a prevádzky, vykonáva aj činnosti vo vzťahu k územnej samospráve. Poskytuje
obciam finančné dotácie a vykonáva ich zúčtovanie, nakladá s majetkom, pohľadávkami
a záväzkami štátu v správe obvodného úradu, zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku
poistenia motorových vozidiel, a tiež na úseku výkonu rozhodnutia. Zabezpečuje činnosť na
úseku organizačnom, vo vzťahu k územnej samospráve, na úseku informatiky, správy
registratúry a podateľne, plní úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení
neskorších predpisov.
Osobný úrad - ako špecifický útvar podriadený prednostovi plní úlohu osobného úradu
pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Zabezpečuje úlohy súvisiace s výberovým konaním, personálnymi potrebami, odmeňovaním
a likvidáciou miezd, vzdelávaním a sociálnou problematikou, a tiež úlohy na úseku
majetkoprávnom. Prijíma, eviduje a zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností
a petícií.
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2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Martin svojou činnosťou zabezpečuje výkon štátnej správy, ktorej rozsah
je zákonom stanovený. Preto aj budúca činnosť a úlohy úradu sú v určitej miere závislé od
potrieb ústredných štátnych orgánov. Našim dlhodobým cieľom je zabezpečenie čo
najefektívnejšieho výkonu štátnej správy na všetkých jej úsekoch. K dosiahnutiu tohto cieľa
má prispieť predovšetkým neustále zvyšovanie kvalifikácie a profesionálnej úrovne všetkých
zamestnancov. Realizácia opatrení v oblasti personálnej (zvyšovanie kvalifikácie) aj
organizačnej je plne závislá od finančných možností úradu. Preto je našou snahou stanovovať
také ciele, ktoré sú z hľadiska rozpočtových možností úradu akceptovateľné.
V trojročnom cykle prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva pokračovať v príprave
starostov obcí, ako vedúcich krízového štábu obce, k zvládnutiu úloh na úsekoch kolektívnej
ochrany a povodňových záchranných prác. Vybudovať zo skladu CO v obci Bystrička – sklad
materiálu humanitárnej pomoci s pôsobnosťou Žilinského kraja a pokračovať v integrácii
skladov špeciálneho materiálu CO. Preveriť a precvičiť právnické osoby, ktoré svojou
činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a škody na majetku, na základe výsledkov stanoviť
účinné opatrenia. Zabezpečovať aktuálnu evidenciu právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, ktoré vlastnia vecné prostriedky, k riešeniu krízovej situácie v rámci územného
obvodu.
V oblasti všeobecnej vnútornej správy za účelom skvalitnenia a urýchlenia práce na
úseku priestupkovom a tiež za účelom odstránenia nedostatkov v predkladaných správach
o výsledku objasňovania priestupkov sa budú zástupcovia odboru VVS zúčastňovať porád
a stretnutí s príslušníkmi PZ a príslušníkmi mestských a obecných polícií, ktorí objasňujú
priestupky.
Na úseku verejných zbierok si dáva odbor VVS za cieľ fyzicky skontrolovať, či ním
povolené verejné zbierky v roku 2012 sa budú vykonávať v súlade s platnými právnymi
predpismi a podmienkami uvedenými v rozhodnutí o povolení verejnej zbierky.
Na úseku registrácie odbor VVS písomne osloví doposiaľ nevymazané, ním
registrované nadácie v likvidácii.
V oblasti živnostenského podnikania sa predpokladá rozšírenie služieb JKM pre
Sociálnu poisťovňu, Colnú správu, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, pre podnikateľské
subjekty podnikajúce podľa osobitných zákonov, na základe iného ako živnostenského
oprávnenia. Od roku 2012 je zavedená elektronická komunikácia občana s jednotným
kontaktným miestom. Odbor živnostenského podnikania vydáva Osvedčenia o živnostenskom
oprávnení zahraničným osobám, plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre zahraničné
osoby a pre podnikateľov podnikajúcich na základe iného ako živnostenského oprávnenia,
vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, vydáva
potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané a vydáva potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom
poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky. Prínosom pre podnikateľské subjekty, ale
aj občanov rozhodujúcich sa o vstup do podnikania bude, vytvorenie Informačného portálu
JKM, ktorý bude poskytovať informácie pre subjekty, ktoré budú mať záujem vstúpiť na trh
Slovenskej republiky.
V súvislosti s tým, že Obvodný úrad Martin sa stal užívateľom „Informačného systému
vnútorného trhu“ (IMI) je zabezpečená a uľahčená viacjazyčná výmena a sprostredkovanie
informácií pre subjekty, ktoré hodlajú poskytovať služby na vnútornom trhu alebo
cezhranične.
Okrem týchto služieb JKM chceme minimalizovaním chybovosti pri vydávaní dokladov
o živnostenskom oprávnení zabezpečiť vyššiu efektívnosť výkonu štátnej správy a
poradenskou činnosťou pri vydávaní osvedčení o živnostenskom oprávnení znížiť počet
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porušení živnostenského zákona a ostatných súvisiacich predpisov zistených živnostenskou
kontrolou.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Obvodný úrad Martin nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.

4. Činnosti Obvodného úradu Martin a ich náklady
Činnosti obvodného úradu sú rozdelené do dvoch celkov. Do prvého sú zaradené
činnosti, ktoré priamo súvisia s plnením úloh štátnej správy, druhý celok tvoria ostatné
činnosti, t. j. činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh obslužnej povahy. Pre lepšiu prehľadnosť
sú činnosti rozdelené aj podľa toho, ktorý odbor zabezpečoval ich plnenie.
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť zabezpečovaných úloh je
problematické kalkulovať priame a nepriame náklady na jednotlivé úlohy. Náklady na
jednotlivé činnosti možno stanoviť len nepriamo, prostredníctvom personálnej náročnosti
jednotlivých činností. Personálnu náročnosť predstavuje množstvo skutočných hodín
odpracovaných na určitej činnosti.
Činnosti Obvodného úradu Martin boli vykonávané v rámci plánovaných kapacít
zamestnancov, ktoré predstavujú 75 000,00 plánovaných hodín (PH) použiteľného fondu
pracovnej doby. Čistý fond pracovnej doby mal hodnotu 64 954,90 skutočných hodín (SH),
čo predstavuje 86,61 % z plánovaných hodín. Napriek tomu všetky plánované úlohy na rok
2011 boli splnené.

4.1 Činnosti súvisiace s plnením úloh štátnej správy
Činnosti súvisiace s plnením úloh štátnej správy boli zabezpečované zamestnancami
jednotlivých odborov podľa ich zamerania. Na výkon uvedených činností boli použité
pracovné kapacity v rozsahu 42.052,30 SH, čo predstavuje 64,74 % všetkých kapacít
obvodného úradu a ich rozdelenie podľa toho, ako sa jednotlivé odbory podieľali na plnení
týchto úloh bolo nasledovné:
 odbor živnostenského podnikania
14340,00 SH
22,08 %
 odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
9886,00 SH
15,22 %
 odbor všeobecnej vnútornej správy
14171,30 SH
21,82 %
 odbor ekonomický a organizačný
3655,00 SH
5,63 %

4.2 Činnosti odboru živnostenského podnikania (ŽP)
Činnosti na odbore ŽP zabezpečovalo 9 zamestnancov v štátnej službe, z toho 1 vedúca
odboru, 2 zamestnanci na úseku živnostenskej kontroly a 6 zamestnancov na úseku
živnostenskej registrácie. Celkovo boli na úlohy plnené v rámci živnostenského podnikania
použité pracovné kapacity v počte 14340 SH, čo je 22,08 % všetkých kapacít Obvodného
úradu Martin.
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A) úsek živnostenskej registrácie:
Odbor živnostenského podnikania eviduje v živnostenskom registri 13509
podnikateľských subjektov, z toho 10483 fyzických osôb a 3026 právnických osôb.
V roku 2011 odbor vykonával činnosti zabezpečujúce výkon štátnej správy na tomto
úseku, na základe ktorých boli:





















vydané rozhodnutia o zrušení z úradnej moci
vydané rozhodnutia o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
vydané rozhodnutia o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
vydané rozhodnutia o udelení výnimky
vydané rozhodnutia podľa zákona 211/2000 Z. z.
vydané rozhodnutia o zrušení ŽO pred vznikom
vydané rozhodnutia o vrátení správneho poplatku
vykonané osvedčenia o živnostenskom oprávnení
oznámenia o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
duplikáty
výzvy na doplnenie podania
listy podnikateľom o odmietnutí ZP prijať zmeny zaslané cez JKM
osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb
prvozápisy do obchodného registra
odvolanie voči rozhodnutiu – potvrdené MVSR-OŽP

5
2
15
3
0
11
8
1816
1350
1092
0
1913
1546
29
41
104
1
1
26
1

Služby JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, ktoré využili službu JKM v roku 2011
z toho: fyzické osoby
právnické osoby
Celkový počet úkonov služby JKM pre daňové riaditeľstvo
Celkový počet úkonov služby JKM pre zdravotné poisťovne
Celkový počet úkonov služby JKM pre obchodný register
Počet vyžiadaných výpisov z registra trestov
Počet lustrácií z REGOB-u

4265
3619
646
5471
3615
26
1864
3277

V sledovanom období boli vybrané správne poplatky v hotovosti vo výške 42 135,50 €
a vypracované výkazy o výbere správnych a súdnych poplatkov v hotovosti v počte 451
kusov.
B) úsek živnostenskej kontroly:
Celkovo bolo v rámci úloh na úseku živnostenskej kontroly v roku 2011 uskutočnených
461 kontrolných akcií a na ich základe boli vykonané nasledovné úkony:



počet uložených pokút v blokovom konaní
počet všetkých kontrolných akcií
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7
461
















výška uložených pokút v blokovom konaní
výška uložených pokút rozhodnutím
počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty
autoremedúra
vydané rozhodnutia o zastavení konania
oznámenia o začatí správneho konania
výzvy
dodatky k záznamom z kontrol
plány kontrol
vyhodnotenie kontrolnej činnosti
počet spisov PS odstúpených na výkon rozhodnutia
(pohľadávky vo výške 1955,- Eur)
zoznam právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty
(odstúpené na odbor ekonomický a organizačný)
odvolania voči rozhodnutiu
upozornenia na nesúlad – zaslané obchodnému registru

297 €
4088 €
71
0
3
66
315
273
52
12
23
12
3
3

Na základe podnetov doručených na odbor živnostenského podnikania bolo
prešetrených 20 podnetov.
Počas kontrol kontrolóri skontrolovali celkom 1422 ustanovení živnostenského zákona
a zistili z tohto počtu 133 porušení, čo predstavuje 23%.

4.3 Činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia (CO a KR)
Činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sú vykonávané v oblastiach
krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu,
integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností.
Plnenie úloh na jednotlivých úsekoch zabezpečovalo 6 zamestnancov v štátnej službe,
z toho 1 vedúci odboru. Celkovo boli na zabezpečenie úloh použité pracovné kapacity v počte
9 886 SH, čo je 15,22 % všetkých kapacít obvodného úradu.
A)

Činnosti v oblasti krízového riadenia:
Činnosť bezpečnostnej rady obvodu

Bezpečnostná rada obvodu Martin (BROb) v roku 2011 vykonávala svoju činnosť
v zmysle rokovacieho poriadku schváleného Bezpečnostnou radou Žilinského kraja.
V hodnotenom období došlo ku zmene personálneho zloženia bezpečnostnej rady obvodu.
Zmeny v zložení bezpečnostnej rady boli vykonané na funkciách obsadzovaných Krajským
riaditeľstvom policajného zboru v Žiline a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
V súlade s „Plánom hlavných úloh Bezpečnostnej rady obvodu Martin na rok 2011“ sa
uskutočnili 4 rokovania BROb (8.3.2011, 28.6.2011, 8.9.2011, 29.11.2011) a jedno
mimoriadne rokovanie k zabezpečeniu „Mobilizačného cvičenia – Žilina 2011“ (12.10.2011).
Činnosť krízového štábu obvodného úradu
Činnosť krízového štábu Obvodného úradu Martin bola v roku 2011 zameraná
k prípravám na krízové situácie a na ich riešenie. V hodnotenom období krízový štáb rokoval
jedenkrát (14.4.2011). Odborná príprava členov krízového štábu bola vykonaná dňa 20.4.2011
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v rámci „Súčinnostného cvičenia s mestom Martin“ pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej
s únikom chemickej nebezpečnej látky na Zimnom štadióne Martin.
Príprava obcí na riešenie krízových situácií
Odborná príprava krízových štábov obcí v roku 2011 bola zameraná na plnenie úloh
podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, podľa zákona č. 298/2009 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii. V rámci odborných príprav, uskutočnených v dňoch 19.01.2011
a 16.06.2011, boli pre činnosť krízového štábu obce vypracované a vydané dokumentácie
týkajúce sa spracovania povodňového plánu obce, riešenia svahových deformácii a činnosti
krízového štábu obce plniaceho úlohy krízového manažmentu, civilnej ochrany a povodňovej
komisie obce. Pre novozvolených starostov obcí (20 starostov) bola zabezpečená adaptačná
príprava (17.2.2012) k právnym predpisom vydaných na úseku krízového riadenia, civilnej
ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami.
Náklady na vykonanie odborných príprav predstavujú čiastku 557,94 €.
Príprava orgánov miestnej štátnej správy krízovú situáciu a činnosť pri jej riešení
Pri príprave na krízovú situáciu bola v roku 2011 realizovaná súčinnosť s orgánmi
miestnej štátnej správy (OR HaZZ Martin, OR PZ Martin, Veliteľstvo výcviku Martin,
ObÚ ŽP Martin, RVaPS Martin, Územný spolok Červeného kríža Martin) a subjektami
hospodárskej mobilizácie. V rámci prípravy boli štatutárni zástupcovia uvedených organizácii
oboznámení s príslušnými právnymi predpismi ako aj s postupom činnosti pri riešení
príslušného typu krízovej situácie.
Kontrolná činnosť a jej výsledky
Druh
kontrolovaného
subjektu
Obec
PO a FO – P
Školské zariadenia
Ochranné stavby CO
Sklady materiálu CO
AHUR
Ohrozovatelia - kat. B
Ohrozovatelia (NL)

Počet kontrol
Plán Skutočnosť
8
10
6
7
20
14
2
0

Výsledok kontroly
Záznam

Protokol

7
8
1
5
24
14
2
-

1
1
1
-

7
9
2
6
24
14
2
0

Poznámka

V roku 2011 neplánované

Počet plánovaných kontrol nebol splnený z dôvodu úsporných opatrení vydaných
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
B)

Činnosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

Obvodný úrad Martin v roku 2011 posúdil „Bezpečnostné správy právnických osôb,
ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a škody na majetku“. Bezpečnostné
správy boli posúdené pre Probugas a. s. Bratislava – prevádzka Martin, pre Technické služby
mesta Turčianske Teplice – Umelá ľadová plocha a pre Stredoslovenskú vodárenskú
prevádzkovú spoločnosť Banská Bystrica – Úpravňa vody Turček. K uvedených
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bezpečnostným správam vydal odbor COaKR, v súlade správnymi predpismi, záväzné
protichemické opatrenia.
Činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách
V roku 2011 nevznikla na teritóriu územného obvodu Obvodného úradu Martin žiadna
mimoriadna udalosť, na základe ktorej by bola vyhlásená mimoriadna situácia. Odbor
COaKR z dôvodu vzniku iných udalostí zabezpečoval nasledovné úlohy a opatrenia:


Dňa 11.8.2011 bola na základe oznámenia z KS IZS Žilina vykonaná likvidácia
neznámej chemickej látky uloženej v sudoch. Na riešení situácie sa podieľali príslušníci
OR HaZZ Martin, OR PZ Martin, ObÚ ŽP Martin a výjazdová skupina ObÚ Martin.
Likvidáciu realizovala firma EKOTUR, ktorá zabezpečuje zneškodňovanie a odvozom
nebezpečných odpadov. Vo veci likvidácie nebezpečnej látky vrátane nákladov ďalej
konali ObÚ ŽP Martin v spolupráci s mestom Martin.



Dňa 5.6.2011 o 11:35 hod. došlo ku neohlásenému použitiu elektromotorickej sirény
v meste Vrútky. Zástupca primátora mesta Vrútky potvrdil, že bola spustená siréna v meste
Vrútky na požiarnej zbrojnici a v Depe Vrútky (Výhrevňa Vrútky) v rámci Okrskového
cvičenia HaZZ obcí Vrútky, Turč. Kľačany, Lipovec, Sučany, Martin. Sirénu pustili za
účelom spohotovenia členov HaZZ na cvičenie. K predmetnej veci bolo zvolané rokovanie
s primátorom mesta Vrútky, na ktorom boli prijaté opatrenia k zabezpečovaniu
informačného systému civilnej ochrany a k spôsobu realizácie varovania a vyrozumenia
vrátane podávania informácií.



Dňa 20.7.2011 vznikla v obci Turček povodeň, pri ktorej nebola vyhlásená
mimoriadna situácia. Obec ohrozovali 3 vodné toky: potok Turček, Jánsky potok a potok
Červená voda. Povodeň v obci trvala do 18.8.2011, kedy bol odvolaný II. stupeň
povodňovej aktivity. Odbor COaKR zabezpečoval úlohy a opatrenia podľa zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Záchranné a zabezpečovacie práce boli
vykonávané v súlade s „Povodňovými plánmi obce“ a podľa usmernenia obvodného úradu
Martin. Na základe vykonanej verifikácie nákladov na zabezpečenie záchranných prác bola
pre obec Turček vyčíslená škoda vo výške 482,87 €.

Posudzovanie územia a stavieb, vydávanie záväzných stanovísk v územnom plánovaní,
územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní
V územnom plánovaní a posudzovaní zabezpečenia stavieb z hľadiska požiadaviek
civilnej ochrany v územnom, stavebnom a kolaudačnom procese bolo na odbor civilnej
ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Martine, ako dotknutému orgánu štátnej
správy v územnom a stavebnom konaní, predložených a posúdených 339 žiadostí.
K uvedeným žiadostiam odbor COaKR vydal záväzné písomné stanoviská.
V územnom obvode Martin evidujeme 41 odolných úkrytov s kapacitou 10 730 osôb
a 28 plynotesných úkrytov s kapacitou 3 125 osôb (spolu 69 odolných a plynotesných úkrytov
s kapacitou 13 855), čo predstavuje zabezpečenie ukrytia pre 12,2 % obyvateľstva územného
obvodu Martin. Náklady spojené s ich prevádzkou znášajú obce a právnické osoby, ktoré sú
ich vlastníkom alebo v nich vykonávajú správcovstvo. Náklady na správu ochranných stavieb
(2 úkryty), ktoré sú majetkom štátu zabezpečuje Obvodný úrad Martin a v roku 2011 boli vo
výške 6.865,72 €.
Ďalej je v územnom obvode Martin vytypovaných 8 631 jednoduchých úkrytov
budovaných svojpomocne s kapacitou 210 393 osôb, v ktorých je možné po dobudovaní
zabezpečiť ukrytie pre 100 % obyvateľstva územného obvodu Martin.
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Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania
Meranie fotónového dávkového príkonu bolo v roku 2011 vykonané celkom 56-krát (1x
týždenne). Meranie fotónového dávkového príkonu v doplnkových miestach merania bolo
vykonané na 7 miestach nasledovne: v obciach Turček, Jasenovo, Kláštor pod Znievom,
Lipovec, Krpeľany, Blatnica a v meste Martin (časť Priekopa, Námestie S. H. Vajanského).
Odbery vzoriek zeminy pre gamaspektrometrické meranie pôd boli v roku 2011
vykonané na 6 nových odberných miestach: Podhradie, Bystrička, Folkušová, Kaľamenová,
Sklené a Vrícko.
Výsledky meraní a odberov vzoriek, bez zistených odchýlok, boli zaslané do
Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR
Slovenská Ľupča.
Vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania
V územnom obvode Martin je umiestnených 52 sirén v správe Obvodného úradu
Martin. Preskúšania obvodnej siete sirén v správe Obvodného úradu Martin boli vykonávané
v termínoch stanovených SKMCO MV SR. V rovnakých termínoch boli preskúšané aj
autonómne systémy varovania a vyrozumenia u ohrozovateľov na území obvodu Martin.
Preskúšania boli vo väčšine prípadov bezporuchové. V roku 2011 neboli plánované odborné
prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení sirén. Uvedené prehliadky a skúšky boli
vykonané v roku 2009. Náklady spojené so správou siete varovania a vyrozumenia, ktorá je
majetkom štátu, zabezpečuje Obvodný úrad Martin. V roku 2011 boli vo výške 8.503,98 €.
Hospodárenie s materiálom civilnej ochrany
Obvodný úrad má v správe dva centrálne sklady materiálu CO a to v obci Bystrička
a v meste Turčianske Teplice, v ktorých je umiestnený materiál civilnej ochrany a materiál
humanitárnej pomoci. Náklady na správu uvedených skladov (majetok štátu), ako aj náklady
na správu uvedeného materiálu (skladovanie, používanie, ošetrovanie, preprava a likvidácia),
ktorý užíva Obvodný úrad Martin na základe „Zmluvy z MV SR“, zabezpečuje Obvodný úrad
Martin a v roku 2011 boli vo výške 1.344,77 €.
V rámci plnenia stanoveného cieľa - vybudovať zo skladu CO v obci Bystrička – sklad
materiálu humanitárnej pomoci s pôsobnosťou Žilinského kraja, boli zahájené prípravné práce
a vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy. Náklady na projektovú
dokumentáciu boli vo výške 3.528 €.
Obvodný úrad Martin, k zabezpečeniu správy ďalšieho materiálu civilnej ochrany má
uzatvorenú „Zmluvu o výpožičke materiálu civilnej ochrany“ so 117 obcami a právnickými
osobami. Náklady na správu tohto materiálu, ktorú vykonávajú zazmluvnení skladníci
samosprávnych orgánov (obce) sú predmetom refundácie, ktorú zabezpečuje Obvodný úrad
Martin z rozpočtových prostriedkov určených na civilnú ochranu a v roku 2011 boli vo výške
2.876,40 €.
Hospodárenie a správa uvedeného materiálu bola v roku 2011 vykonávaná v súlade
s právnymi predpismi a pokynmi vydanými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Cvičenia, odborné prípravy a odborné vzdelávania v oblasti civilnej ochrany
P.
č.
1.

Termín
7.4.2011

Názov aktivity
Príprava riaditeľov
škôl a školských
zariadení mesta
Martin

Počet
osôb
15

11

Téma
Príprava a organizovanie
SMZ CO
Tematické cvičenia ZŠ ku
evakuácii

Prednášajúci
Ing. Kovalčík

P.
č.
2.

3.

4.

5.

Termín

Názov aktivity

14.-17.6
Odborná prax
a 20.6.2011 študentov
Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej
univerzity
9.9. 2011
Odborná príprava
zamestnancov MsÚ
Martin
V rámci
Príprava OCOaKR
porád
do služobnej
OCOaKR
pohotovosti
25.2.2011
Príprava ZŠ s MŠ
A. B. v Martine

6.

28.4.2011

7.

22.6.2011

8.

20.9.2011

9.

August
2011
Druhá časť
november
2011.

Príprava vedúcich
HBM Pharma s.r.o.
Martin
Príprava
zamestnancov
a žiakov PASA
Turčianske Teplice
Príprava
zamestnancov
a žiakov PASA
Turčianske Teplice
Odborná príprava
Evakuačnej komisie
ObÚ MT

Počet
osôb
5

45

4

98

Téma
Činnosť orgánov MŠS
a samosprávy,
zabezpečovanie úloh
v oblastiach KR,CO, HM
OŠ a CNP na ObÚ
Rozlišovanie varovných
signálov a činnosť
obyvateľstva na signály
Viď zápisy z porád,
1x mesačne

Rozlišovanie varovných
signálov a činnosť
obyvateľstva na signály
17
Rozlišovanie varovných
signálov a činnosť
obyvateľstva na signály
20
Možné druhy ohrozenia,
rozlišovanie varovných
signálov a činnosť po
vzniku mimor. udalosti
40
Možné druhy ohrozenia,
rozlišovanie varovných
signálov a činnosť po
vzniku mimor. udalosti
11
Štatút „Evakuačnej komisie
členov + územného obvodu Martin“
prednosta (štruktúra a zloženie, úlohy
ObÚ
a povinnosti komisie),
Martin
právna úprava a
dokumentácia evakuačnej
komisie, súčinnosť
orgánov a organizácií.

Prednášajúci
Ing.Kovalčík,
zamestnanci
odboru
COaKR ObÚ
Martin
Ing. Kovalčík

Ing. Kovalčík

Ing. Mužila

Ing. Mužila

Ing. Mužila

Ing. Mužila

Bc. Kubík

V rámci realizácie preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti bolo uprednostňované
vykonávanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP) vyvesením
informačných materiálov na vývesných tabuliach a na nástenkách a poskytovanie informácií
prostredníctvom web stránky ObÚ.
Dňa 27. 9. 2011 bolo vykonané obvodné kolo súťaže mladých záchranárov v priestoroch
Športovo-rekreačného zariadenia Drienok Mošovce. Obvodného kola súťaže mladých
záchranárov CO sa zúčastnilo 6 škôl z územného obvodu Obvodného úradu Martin. Náklady
spojené s prípravou a zabezpečením súťaže predstavovali čiastku 369,47 €.
C)

Činnosti v oblasti hospodárskej mobilizácie
Plnenie úloh správy majetku štátu určeného na úlohy hospodárskej mobilizácie

Obvodný úrad Martin eviduje k termínu 31.12.2011 v správe majetok HM v celkovej
hodnote 8 844,71 €. Uvedený majetok je spravovaný a vedený v súlade s právnymi predpismi
vrátane jeho členenia stanoveného programom JIS HM - ATON, špecifickým aplikačným
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programom JIS HM - EPSIS a v programe SAP vedeného na odbore ekonomickom
a organizačnom.
Zabezpečenie opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov
alebo životne dôležitých tovarov
Obvodný úrad Martin, k plneniu úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie, má
vypracovanú dokumentáciu „Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
v období krízovej situácie“, ev. č. EKP COaKR-506/26.
V roku 2011 bola vykonaná aktualizácia personálneho zloženia výdajní odberných
oprávnení s dôrazom na vedúcich výdajní a jednotlivých výdajcov odberných oprávnení.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené u dodávateľa Turčianska vodárenská
spoločnosť Martin. Samosprávne orgány územného obvodu Martin (obce) majú zriadené
výdajne odberných oprávnení. V roku 2011 bola vykonaná aktualizácia počtu obyvateľov
podľa vekových kategórií a personálneho zloženia výdajní odberných oprávnení.
Dokumentácia obcí na úseku regulácie predaja je vypracovaná v súlade s právnymi predpismi
a podľa vzorovej dokumentácie vydanej Obvodným úradom Martin. Na základe výsledkov
kontrolnej a koordinačnej činnosti vykonávanej odborom COaKR môžeme konštatovať, že
dokumentácia je vypracovaná na požadovanej úrovni.
Stav zabezpečenia prednostného spojenia
V roku 2011 bola vykonaná aktualizácia telefónnych liniek zaradených do prednostného
spojenia. Zabezpečenie prednostného spojenia bolo vykonané bezodplatnou formou.
D)

Činnosti v oblasti obrany štátu
Koordinácia obcí, právnických osôb a fyzických osôb pri plnení úloh obrany štátu

Obvodný úrad Martin na úseku obrany štátu vykonával v hodnotenom období
oznamovaciu povinnosť pre obce právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
a fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnovom čase uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky (11 obciam), povinnosť poskytnúť ubytovanie (3 obciam) alebo
pracovná povinnosť (1 mesto), na zabezpečenie doručenia rozhodnutí prostredníctvom 64
obcí. Taktiež bola koordinovaná činnosť pri zabezpečovaní určenia fyzickej osoby
k doručovaniu
doporučených
zásielok
zabezpečovaním
prostredníctvom
obce.
K zabezpečeniu vecného plnenia úloh v roku 2011 bola využívaná evidencia motorových
vozidiel, ktorú bezplatne poskytlo Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR v Žiline.
Spolupráca a súčinnosť ObÚ Martin s ÚVS Žilina a s OR PZ Martin pri zabezpečovaní
a riešení opatrení v období prípravy na krízové situácie smerom k obciam a ku dotknutým
právnickým osobám je vykonávaná spoločne.
Kontrolná činnosť a úroveň spolupráce s príslušnou územnou vojenskou správou
Obvodný úrad Martin v hodnotenom období vykonal kontrolnú činnosť v súčinnosti
s Územnou vojenskou správou v Žiline v hospodárskych subjektoch, dňa 25.10.2011 a to BM
– Trans, s.r.o. Martin a Zdravie Martin, s.r.o. Predmetom kontroly bolo vecné plnenie
prostriedkov pre Ozbrojené sily SR. Kontroly boli ukončené záznamom z kontroly.
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Rozhodnutia a úlohy vydané na účely podpory obrany štátu
Obvodný
úrad
Martin

Pracovná
povinnosť
1

Doručovatelia
pre OS a ObÚ
117

Ubytovanie
pre OS
3

Vecné
prostriedky
41

Zmeny
pre ÚVS
43

Obvodný úrad Martin aj pre rok 2011 uložil všetkým samosprávnym orgánom
a právnickým osobám úlohy na plnenie povinností pri oslobodení občanov od výkonu
mimoriadnej a alternatívnej služby a pri procese schvaľovania limitov „Počtov občanov
požadovaných na oslobodenie“ a formy upresňovania v stanovených lehotách..
Cvičenia a odborné prípravy
Obvodný úrad Martin, na základe rozhodnutia MV SR a úloh vydaných Obvodným
úradom Žilina, vykonal v dňoch 12. a 13.10.2011 „Mobilizačné cvičenie - Žilina 2011“.
Prínosom cvičenia bolo, že po prvý krát sa prakticky precvičila súčinnosť s Územnou
vojenskou správou Žilina, Slovenskou poštou a.s. Martin a Obvodným úradom Žilina pri
vydávaní povolávacích rozkazov, rozhodnutí na vecné plnenie a na pracovnú povinnosť pre
Ozbrojené sily SR, vrátane doručovania úradných zásielok a nimi spojených úkonov
(praktické použitie doručenkovej obálky, podacej nálepky a poštového podacieho hárku
s označením PP, VP, UB). Náklady spojené s prípravou a vykonaním cvičenia boli vo výške
33,99 €.
E)

Činnosti v oblasti integrovaného záchranného systému

K zabezpečeniu zásahovej činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému v územnom obvode Martin bola v roku 2011 vypracovaná sumarizácia databáz
názvoslovia ulíc a verejných priestranstiev všetkých obcí v územnom obvode Obvodného
úradu Martin (69 obcí). Vypracovaná databáza údajov z jednotlivých obcí bola zaslaná
Koordinačnému stredisku IZS Žilina a na Sekciu KMCO MV SR.
F)

Činnosti v oblasti utajovaných skutočností

Správa Obvodného úradu Martin o stave plnenia úloh na úseku ochrany utajovaných
skutočností za rok 2011 bola vypracovaná v zmysle osnovy „Ročnej správy o kontrole
ochrany utajovaných skutočností“, vydanej metodickým usmernením NBÚ SR. Uvedenú
správu nezverejňujeme.

4.4 Činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy (VVS)
Činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy zabezpečovalo okrem vedúceho odboru 8
štátnych zamestnancov, z toho na úseku priestupkovom a na úseku registrácie 6
zamestnancov, na úseku matrík, hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov a na úseku
územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov 1 zamestnanec a na úseku volieb a referenda 1 zamestnanec.
Celkovo boli na úlohy plnené v rámci tohto odboru použité pracovné kapacity v počte
14171,30 SH, čo je 21,82 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
A) úsek priestupkov
V roku 2011 odbor VVS vybavoval 957 priestupkových vecí, z ktorých 177
nevybavených vecí prešlo z roku 2011 a zostávajúcich 780 mu bolo doručených postupne
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v priebehu roku 2011. Z celkového počtu 957 priestupkových vecí bolo vybavených 759 vecí,
pričom zostávajúcich 198 vecí nebolo v roku 2011 ukončených, teda prešli do roku 2012 ako
nevybavené.
Celkovo bolo v priebehu roku 2011 právoplatne ukončených 670 priestupkových vecí,
pričom najvyšší počet priestupkov tvorili priestupky podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Prehľad počtu priestupkov podľa
skupín je nasledovný:
§ 49 ods.1 písm. d)
§ 50 ods.1
§ 49 ods.1 písm. a)
§ 47
§ 26
§ 49 ods.1 písm. b)
§ 21
§ 30

-

379 priestupkov,
164 priestupkov,
132 priestupkov,
19 priestupkov,
6 priestupkov,
4 priestupky,
4 priestupky,
3 priestupky

Súčet počtu priestupkov podľa skupín je o 41 väčší ako počet právoplatne ukončených
vecí, a to z dôvodu, že v niektorých prípadoch boli priestupkové veci ukončené viacerými
počtami priestupkov a nie iba jedným (priestupky prejednávané v spoločnom konaní).
V priebehu roku 2011 odbor VVS právoplatne rozhodol v 670 prípadoch, pričom bolo
uložených:







188 pokút ( z toho 108 v rozkaznom konaní),
170 pokarhaní ( z toho 33 v rozkaznom konaní),
v 240 prípadoch bolo na základe vykonaného dokazovania, konanie zastavené,
v 61 prípadoch bolo konanie zastavené zmierom,
vo 8 prípadoch bolo konanie zastavené podľa § 30 zákona o správnom konaní,
v 3 prípadoch boli priestupky prejednané bez uloženia sankcie.

Na základe vydaných rozhodnutí boli uložené pokuty v celkovej výške 2764 € a trovy
konania vo výške 3856 €. Dobrovoľne boli uhradené pokuty vo výške 922 € a trovy konania
vo výške 1936 €.
Vydaním rozkazov o uložení sankcie za priestupok bolo právoplatne ukončených 141
vecí, pričom v rozkaznom konaní bolo uložených 108 pokút v celkovej výške 1350 € a 33
pokarhaní.
Na základe podaného návrhu (návrhové priestupky) bolo vybavených 145 priestupkov,
pričom bolo uzatvorených:
 61 zmierov,
 14 priestupkov bolo vybavených odložením,
 11 priestupkov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. c/,
 12 priestupkov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. j/,
 8 priestupkov bolo zastavených v zmysle ust. § 30 ods. 1 písm. d/ zák. č. 71/1967
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 13 priestupkov bolo vybavených uložením sankcie,
 23 priestupkov bolo vybavených uložením pokarhania a 2 priestupkové veci prešli
do nasledujúceho obdobia.
V roku 2011 bolo vydaných 2732 výpisov z evidencie priestupkov.
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Odbor VVS v roku 2011 požiadal MV SR, SVS Bratislava, odbor priestupkov 96 krát
o predĺženie lehoty, z toho 48 krát požiadal o opätovné predĺženie.
B) úsek matrík
V územnom obvode Obvodného úradu Martin je zriadených 29 matričných úradov,
z toho v okrese Martin 20 ( Belá-Dulice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Kláštor pod Znievom,
Košťany nad Turcom, Krpeľany, Lipovec, Martin, Necpaly, Podhradie, Príbovce, Sklabiňa,
Sučany, Turany, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky)
a v okrese Turčianske Teplice 9 matričných úradov ( Dubové, Horná Štubňa, Jazernica,
Malý Čepčín, Mošovce, Slovneské Pravno, Sklené, Turček, Turčianske Teplice ). V rámci
preneseného výkonu štátnej správy bola na činnosť týchto matričných úradov poskytnutá
dotácia vo výške 129.024,11 €.
Obvodný úrad Martin v rozsahu svojich kompetencií vykonával na úseku matrík
nasledovnú činnosť:
 kontroly vedenia matrík podľa zbierky listín v počte 29 kontrol vedenia matričnej
agendy, pričom nedostatky neboli zistené, v rámci metodického usmerňovania bola
vykonaná 1 porada s matrikárkami matričných úradov v pôsobnosti Obvodného
úradu Martin, 3x bolo odoslané na matričné úrady písomné metodické usmernenie
 v rámci zabezpečovania prípravy a vykonania skúšky matrikára a vydávania
osvedčenia o jej vykonaní, boli v roku 2011 vykonané dve skúšky matrikára
 6 krát bol vydaný súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia
úradu alebo súdu cudzieho štátu
 2 krát bola posúdená správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na
uzavretie manželstva
 vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska bolo v roku 2011
vydaných 23 rozhodnutí, za čo boli vybrané správne poplatky vo výške 1789,50 €
 v rámci svojich povinností zabezpečovať tlačivá pre matričné knihy a ich úradné
zviazanie, boli pre mesto Martin zabezpečené 4 matričné knihy a jedna matričná
kniha pre obec Sučany
 overoval úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak. V roku 2011 bolo vykonaných 140 Apostil, za čo boli vybrané
správne poplatky vo výške 890,50 € a 27 legalizácií dokladov do zahraničia, za ktoré
boli vybrané správne poplatky vo výške 162 €
 osvedčovanie listín bolo vykonané v počte 738, za čo boli vybrané správne poplatky
vo výške 442,50 € a osvedčovanie podpisov na listinách v počte 693, za čo boli
vybrané správne poplatky vo výške 318 €.
C) úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
V zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov
v roku 2011 nepožiadala žiadna právnická osoba o povolenie usporiadať verejnú zbierku.
V rámci dohľadu nad používaním štátnych symbolov v zmysle ustanovenia § 14 a
zákona č. 63/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola v 6 obciach.
O vykonaných kontrolách boli spísané záznamy, nedostatky neboli zistené.
V zmysle zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odbor VVS už v roku 2010 zabezpečoval
niektoré úlohy vyplývajúce mu z citovaného zákona – hlavne v súvislosti s vytváraním
sčítacích obvodov. Ďalšie práce – samotné vytvorenie sčítacích obvodov, zozbieranie
zoznamu sčítacích komisárov a ich náhradníkov od obcí, zabezpečenie ich účasti na
školeniach, distribúcia sčítacích tlačív a ďalšieho súvisiaceho materiálu na obce, prevzatie
vyplnených sčítacích tlačív od obcí a ich následné odovzdanie Štatistickému úradu SR, boli
vykonávané podľa metodických pokynov Štatistického úradu SR. V zmysle nariadenia vlády
č. 1/2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vykonalo v čase od 13. mája
2011 do 6. júna 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatku 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011. Celkové finančné výdavky na zabezpečenie týchto úloh boli vo
výške 115.502,92 €.
D) úsek volieb a referenda
V roku 2011 boli organizačno-technicky zabezpečované:
 nové voľby v obciach Budiš (starosta), Laskár a Rakovo (poslanci), ktoré sa
uskutočnili dňa 23.03.2011
 nové voľby v obci Socovce (starosta), ktoré sa uskutočnili dňa 05.11.2011.
Na splnenie úloh súvisiacich s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb
boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 3.138,38 €.
V rámci kontrolnej činnosti bola v prvom polroku 2011 podľa registratúrneho poriadku
obcí vykonaná kontrola úschovy dokumentov a písomností z referenda v roku 2010 v troch
obciach a v druhom polroku kontrola úschovy dokumentov a písomností z volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2010 tiež v troch obciach v obvode pôsobnosti Obvodného úradu
Martin. O vykonaných kontrolách boli spísané záznamy, nedostatky neboli zistené.
E) úsek registrácie
Odbor VVS na tomto úseku zabezpečuje úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií,
výmazu z registra a oznamuje ministerstvu, príslušnej správe ŠÚ SR a daňovému úradu
rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka.
Doposiaľ evidujeme 6 nadácií v likvidácii, ktoré na našu výzvu nepredložili požadované
príslušné dokumenty. Teda v roku 2011 nebola vymazaná žiadna nadácia.

4.5 Činnosti odboru ekonomického a organizačného (EaO)
Činnosť odboru zabezpečovalo 10 zamestnancov v štátnej službe, z toho 1 vedúci
odboru a 2 zamestnanci vo verejnom záujme. Celkovo boli na úlohy plnené v rámci
ekonomického a organizačného odboru použité pracovné kapacity v počte 19 852,60 SH, čo
je 30,56 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
Hlavnou úlohou odboru bolo zabezpečenie plynulého financovania. Okrem činností na
úseku rozpočtu, účtovníctva, správy majetku štátu, materiálno–technického zabezpečenia,
autoprevádzky, informatiky, registratúry a podateľne t. j. činností, ktoré súvisia so
zabezpečením plynulého chodu úradu, zabezpečoval aj výkon štátnej správy na úseku
poistenia motorových vozidiel, na úseku výkonu rozhodnutia a na úseku vzťahov k územnej
samospráve.
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A) úsek poistenia motorových vozidiel
Činnosti na tomto úseku zabezpečoval 1 zamestnanec odboru v počte SH 1 552,5 čo
predstavuje 2,39 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len SKP) v zmysle zákona, na základe
údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi,
oznámila obvodnému úradu Martin údaje o motorových vozidlách a ich držiteľov, resp.
vlastníkov, na ktoré nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti v počte oznámení 5 935 zo dňa
09.12.2009 a v počte oznámení 6 905 zo dňa 07.06.2011.Na základe týchto oznámení bol
zabezpečovaný výkon štátnej správy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom číslo
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V priebehu roka 2011 bolo prešetrených 134 oznámení, vybavených bolo 98 oznámení
a 36 oznámení prešlo do roku 2012. Z vybavených oznámení bolo vydaných 38 rozhodnutí o
zastavení konania, 3 úradné záznamy a 57 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške
uložených pokút 13.640,40 €.
Výkon pozostával z dielčích úkonov:
 overovanie držiteľov motorových vozidiel, u ktorých SKP zistila porušenie zákona
v súčinnosti s príslušným dopravným inšpektorátom PZ,
 výzvy držiteľom ( vlastníkom ) motorových vozidiel, ktorý podľa oznámenia SKP
nemali v zmysle zákona uzatvorené poistenie zodpovednosti, vybavovanie
vyzvaných klientov, spisovanie zápisníc z konania,
 prešetrovanie uzatvoreného poistenia zodpovednosti na internetovej stránke SKP a
súčinnosť s poisťovňami, ktoré uzatvárajú poistenie zodpovednosti,
 preverovanie FO – podnikateľov a PO v obchodnom registri a živnostenskom
registri,
 súčinnosť s obcami, mestami a registrom obyvateľov pri zisťovaní trvalého pobytu
FO,
 vydávanie rozhodnutí : o uložení pokuty, o zastavení konania, o prerušení konania
 vypracovávanie úradných záznamov v prípadoch, keď sa konanie nezačne,
 vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti na vydaných rozhodnutiach,
 postupovanie rozhodnutí napadnutých riadnymi opravnými prostriedkami na
nadriadený orgán, prípadne postupovanie rozhodnutí napadnutých mimoriadnymi
opravnými prostriedkami,
 v prípade podania opravných prostriedkov vykonáva ďalšie navrhované dôkazy,
 v prípade, ak nebola v určenej lehote dobrovoľne splnená povinnosť uložená
rozhodnutím - predkladal rozhodnutie na výkon rozhodnutia.
V súvislosti s riešením uvedenej agendy bolo ďalej vydaných 36 rozhodnutí o prerušení
konania. Proti 4 rozhodnutiam boli podané riadne opravné prostriedky na MF SR, z toho 2
boli vrátené opäť na I. stupňové konanie a 2 boli zamietnuté.
B) úsek výkonu rozhodnutia
Obvodný úrad Martin zabezpečoval vymáhanie pohľadávok štátu v súlade so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. Na
zabezpečenie úloh spojených s touto činnosťou boli použité pracovné kapacity 1
zamestnanca, v počte SH 1702,5 čo je 2,62 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
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Výkon pozostával z dielčích úkonov:
• oznámenie povinnému o začatí výkonu rozhodnutia, ktoré obsahuje aj výzvu na
dodatočné splnenie povinnosti - 387 úkonov
• výzva k úhrade dlžnej sumy pred začatím výkonu rozhodnutia (blokové pokuty) - 29
• žiadosti o súčinnosť v bankách, sociálnej poisťovni, obciach, registri obyvateľov,
ústavoch na výkon trestu, a pod. – 243 úkonov
• nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy, z dôchodku, prikázaním
pohľadávky z účtu v banke – 100 úkonov
• návrh na exekučný výkon rozhodnutia podľa príslušných ustanovení Exekučného
poriadku – 20 úkonov + 2 prihlásenia pohľadávky do dražby nehnuteľnosti
• vydávanie rozhodnutia o námietkach proti výkonu rozhodnutia – 3 úkony
• oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti exekučného príkazu – 71 úkonov
• upustenie od výkonu rozhodnutia na návrh povinného alebo z vlastného podnetu
v taxatívne vymedzených prípadoch (§ 75 ods. 2, z. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní) - 372 úkonov
• vydávanie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu v ustanovení § 6a ods.
6 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu - 125 úkonov
V roku 2011 bolo postúpených na vymáhanie 451 nových spisov a uzatvorených bolo
542 spisov. Celková výška pohľadávok zaplatených v roku 2011 na základe výkonu
rozhodnutia predstavuje čiastku 9.830,96 €.
C) úsek rozpočtu a účtovníctva
Na úseku rozpočtu bol zabezpečovaný rozpis rozpočtu a jeho úpravy v informačnom
systéme SAP a RIS. V priebehu roka bolo vykonaných celkovo 89 rozpočtových opatrení,
z toho 27 rozpočtový opatrení na úpravu výšky rozpočtu a 62 opatrení na presun prostriedkov
medzi finančnými položkami. Čerpanie rozpočtu je rozpracované v časti 4 – Rozpočet
organizácie.
Počas roka 2011 bolo zabezpečené aj financovanie nových volieb do orgánov
samosprávy obcí, sčítanie obyvateľov, domov a bytov a tiež boli obciam poškodeným
povodňami poukázané finančné prostriedky na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami. Okrem toho k bežnej pracovnej činnosti na úseku rozpočtu a účtovníctva patrí
poskytovanie dotácii obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti a
úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Keďže ekonomický
a organizačný odbor koordinoval financovanie príslušných obcí a podieľal sa na poskytovaní
dotácii týmto obciam zabezpečoval aj zúčtovanie týchto účelovo pridelených finančných
prostriedkov.
Na úseku účtovníctva bola zabezpečovaná účtovná evidencia došlých a odoslaných
finančných prostriedkov. Celkovo bolo v priebehu roka 2011 zaúčtovaných 4.230 účtovných
dokladov. Obvodný úrad Martin disponoval jedným výdavkovým účtom, šiestimi príjmovými
účtami a dvomi účtami mimorozpočtových prostriedkov. Na výdavkovom účte bola vedená
účtovná evidencia pohybov v celkovom objeme finančných prostriedkov 1.144.695,59 €,
pričom bolo celkovo vystavených 1163 účtovných dokladov. Na príjmových účtoch boli
prijaté finančné prostriedky spolu vo výške 28.678,63 € a celkovo bolo vystavených 264
účtovných dokladov. Na účtoch mimorozpočtových prostriedkov – teda depozitnom účte a
účte sociálneho fondu - bolo zaevidovaných spolu 103 účtovných dokladov, týkajúcich sa
pohybov finančných prostriedkov na týchto účtoch.
Okrem účtovania pohybov na bankových účtoch, boli vykonávané aj iné účtovania,
ako objednávky, dodávateľské faktúry, odpisy, pohyby na kartách majetku, mzdové
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zúčtovania a ostatné interné zúčtovania, v rámci ktorých bolo vystavených 1.976 účtovných
dokladov
Úsek účtovníctva zastrešoval okrem bezhotovostného styku aj hotovostné operácie,
prijímal a vydával finančné prostriedky týkajúce hotovostného styku so zamestnancami úradu,
klientmi úradu, teda vo všeobecnosti, hotovostný styk týkajúci sa chodu úradu aj smerom von.
Zároveň mal na starosti styk s bankou. Celkovo bolo v roku 2011 vystavených 724
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.
D) úsek registratúry
Odbor ekonomický a organizačný zabezpečoval odbornú správu registratúry
pochádzajúcu z činnosti obvodného úradu Martin a z činnosti územne príslušných právnych
predchodcov podľa § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Staral sa o riadnu evidenciu
záznamov, nesie zodpovednosť za ich účelné a bezpečné uloženie, riadne vyraďovanie
registratúry obvodného úradu ako aj o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych
predchodcov.
Využívanie registratúry:
Celkový počet žiadostí: 172 z toho:

počet interných výpožičiek:
104
počet výpožičiek externých:
18
počet reverzov:
2
počet vydaných osvedčených kópií:
11
počet vydaných neosvedčených kópií:
9
suma vybraných poplatkov:
172,50 €
28
počet vyhotovených potvrdení:

E) ostatné činnosti odboru ekonomického a organizačného
Na úseku organizácie, riadenia a kontroly odbor EaO zabezpečoval vypracovávanie a
aktualizáciu, interných právnych predpisov a kontrolu ich realizácie. V priebehu roka 2011
bolo na tomto odbore vydaných:
-

18 interných smerníc,
registratúrny poriadok,
realizačný plán k zabezpečeniu separovaného zberu odpadu,
opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových
prostriedkov,
príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2011.

Na základe podkladov z odborov vypracúval plán kontrolnej činnosti jednotlivých
odborov, sledoval plnenie plánov kontrolnej činnosti a opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov a vypracovával informácie o plnení plánu kontrolnej činnosti. V roku 2011 bolo
jednotlivými odbormi vykonaných celkovo 38 vnútorných kontrol.
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo v hodnotenom období
prijatých a vybavených 9 žiadostí o poskytnutie informácií.
V oblasti zabezpečenia úloh týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
ochrany pre požiarmi bolo vykonaných 8 vstupných školení: Ďalej bolo uskutočnené
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periodické školenie zamestnancov úradu z BOZP, opakované školenie zamestnancov a
vedúcich zamestnancov o OPP, odborná príprava protipožiarnej hliadky. Boli vykonané
pravidelné protipožiarne prehliadky, revízie 35 prenosných hasiacich prístrojov a 5 zariadení
na dodávku vody na hasenie požiarov. Priame finančné náklady na zabezpečenie činností
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia predstavovali čiastku 701,42 €.

4.6 Činnosti osobného úradu
Činnosť osobného úradu zabezpečovali 3 zamestnanci v štátnej službe. Celkovo boli na
úlohy plnené v rámci osobného úradu použité pracovné kapacity v počte 5 010 SH, čo je 7,71
% všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
Činnosti týkajúce sa personálnych otázok, sú rozpracované v časti 6 tejto výročnej správy.
Okrem personalistiky a miezd, osobný úrad zabezpečoval aj právnu agendu úradu.

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach boli v priebehu rok prijaté, evidované,
a prešetrené 2 sťažnosti, z ktorých ani jedna nebola opodstatnená.
V rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečoval vypracovanie a aktualizáciu interných
právnych predpisov. V priebehu roka 2011 bolo na osobnom úrade aktualizovaných:
-

6 interných smerníc,
organizačný poriadok,
služobný poriadok.

5. Rozpočet organizácie
5.1 Rozpis rozpočtu
Činnosť Obvodného úradu Martin bola v roku 2011 zabezpečovaná rozpisom
záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2011nasledovne:

Príjmy
Výdavky
bežné výdavky
mzdy
odvody
tovary a služby
transfery:
v tom matriky
Regob
jednotlivcovi

600
610
620
630
640
641009
641009
642

Schválený
rozpočet
FK
24 375,00
719 548,00
719 548,00
336 170,00
117 492,00
95 666,00
170 220,00
129 527,00
37 693,00
3 000,00

01114

700 931,00
336 170,00
117 492,00
77 049,00
170 220,00
129 527,00
37 693,00
3000,00

program
08C03
0220

0360

17 925,00

100,00

592,00

17 925,00

100,00

592,00

Schválený rozpočet príjmov predstavoval čiastku vo výške 24.375 €.
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval čiastku vo výške 719.548 €.
Kapitálové výdavky pridelené neboli.
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06H03
02103

5.2 Úpravy rozpočtu
V priebehu roka bolo vykonaných 27 rozpočtových opatrení, na základe ktorých boli
upravené rozpočtové prostriedky nasledovne:
program

Upravený
rozpočet

Príjmy
Výdavky
bežné výdavky
mzdy
odvody
tovary a služby
transfery
v tom:

600
610
620
630
640
matriky
regob
odstupné
odchodné
nemocensk
é dávky

1114

08C03 - obvodné úrady
220
360

FK *
17 442,00
1 137 184,41
1 133 656,41
340 850,00
125 484,51
132 241,69
535 080,21

749 243,27
339 897,00
125 150,51
112 942,83
171 252,93

129 024,11
37 692,27
2 236,00
1 118,00

129 024,11
37 692,27
2 236,00
1 118,00

1 182,55

1 182,55

180

17 925,00

100,00 362 314,14

17 925,00

100,00
362 314,14

06H03
HM
2103

08C05
voľby
160

892,00 3 182,00
953,00
334,00
892,00 381,86
1 513,14

kapitálové
výdavky

700
3 528,00
3 528,00
* 220 – Civilná ochrana, 360 – verejný poriadok, 180 – povodne, sčítanie obyvateľov, 2103 – hospodárska mobilizácia, 160 voľby

5.3 Rozpočtové príjmy
V rámci rozpisu rozpočtu na rok 2011 boli stanovené záväzné ukazovatele na
rozpočtové príjmy vo výške 24.375,- €. Na základe očakávanej skutočnosti bol tento
ukazovateľ v priebehu roka upravený na celkovú čiastku 17.442,- €.
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2011 bolo v čiastke 21.055,75 €, čo predstavuje
120,71 % upraveného rozpočtu. Plnenie rozpočtu príjmov bolo dosiahnuté zvýšenou
efektívnosťou pri vymáhaní pokút a trov konania.
Príjmová časť rozpočtu hodnoteného roka pozostávala len z rozpočtovaných príjmov
nedaňového charakteru. Plnenie príjmov v členení podľa položiek rozpočtovej klasifikácie
bolo nasledovné:
221– Administratívne poplatky
Plnenie vo výške 4.706,- € predstavovali príjmy za vybrané správne poplatky.
222 – Pokuty, penále a iné sankcie
Hlavným zdrojom boli výnosy z pokút, ktoré vyplývajú z porušenia ustanovení
príslušných zákonov súvisiacich s činnosťou obvodného úradu Martin. Plnenie vo výške
12.233,80 € predstavovali uhradené pokuty za porušenie predpisov na úseku poistenia
motorových vozidiel a na úseku živnostenského podnikania.
292 – Ostatné príjmy
Do kategórie ostatných príjmov boli zaradené príjmy z dobropisov výdavkov
z predchádzajúceho rozpočtového obdobia vo výške 1.484,13 €, uhradené trovy konania
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uložené v správnom konaní v celkovej výške 2.504,11 € a vratky z minulých rokov vo výške
127,71 €. Celková výška príjmov v tejto kategórii predstavuje čiastku 4.115,95 €.

5.4 Rozpočtové výdavky
Rozpisom rozpočtu na rok 2011 boli Obvodnému úradu Martin schválené prostriedky
na rozpočtové výdavky v čiastke 719.548,00 €. Tieto prostriedky boli určené na úhradu
bežných výdavkov. Na kapitálové výdavky neboli rozpísané žiadne finančné prostriedky.
V priebehu roka 2011boli rozpočtovými opatreniami upravené rozpočtové prostriedky na
čiastku 1.137.184,41 €.
Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2011 predstavovalo čiastku vo výške 1.137.072,71
€, čo vyjadruje 99,99 %-né čerpanie upraveného rozpočtu výdavkov.
Čerpanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a záväzných ukazovateľov
určených správcom rozpočtovej kapitoly bolo dodržané.

5.4.1 Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa programov a funkčnej
klasifikácie
Čerpanie rozpočtu Obvodného úradu Martin v roku 2011 bolo realizované v rámci
programov:


08C03

Obvodné úrady



08C05

Voľby



06H03

Hospodárska mobilizácia

1.133.042,39 €
3.138,38 €
891,94 €

A) Program 08C03 – Obvodné úrady
Z celkového rozpočtu bola najväčšia časť rozpočtových prostriedkov vyčlenená na
zabezpečovanie úloh v rámci programu 08C03 – obvodné úrady. Schválený rozpočet na tento
program bol v čiastke 718.956,- €, rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený
na čiastku 1.133.110,41 € a celkové čerpanie bolo vo výške 1.133.042,39 €.
Z hľadiska funkčnej klasifikácie boli rozpočtové prostriedky programu 08C03 určené na
zabezpečenie úloh v rámci funkčných oblastí :


0220 civilná ochrana



0360 verejný poriadok



0180 transfery všeobecnej povahy



01114 obvodný úrad

0220 - Civilná ochrana:
Na zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva boli na rok 2011
schválené prostriedky vo výške 17.925 €. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný a jeho
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čerpanie bolo vo výške 17.923,39 €. Prostriedky boli rozpočtované a čerpané v
rámci kategórie 630 nasledovne:
632001
632002
633004
633006
633009
634004
635004
636002
637001
637002
637004

Energie
Vodné
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny,
Prepravné a nájom DP
RŠÚ Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov zariadení
Školenia, kurzy, semináre
Konkurzy a súťaže
Všeobecné služby

3.735,19
20,75
1.060,20
170,75
15,90
317,60
337,80
8.559,96
194,24
369,47
3.141,53

Na dodávku energií v ochrannej stavbe – kryt K-14 v Turčianskych Tepliciach
a v regionálnych skladoch CO v Turčianskych Tepliciach boli vynaložené náklady v čiastke
3.735,19 €, na vodné 20,75 €.
Náklady za prenájom telekomunikačných okruhov a zariadení určených diaľkovému
ovládaniu sirén predstavujú čiastku 8.559,96 €.
Z prostriedkov oddielu bola usporiadaná súťaž mladých záchranárov a výdavky na
tento účel dosiahli 369,47 €.
Refundácia odmien skladníkov materiálu CO a údržby objektu skladov CO činila
2.876,40 €.
Na svojpomocné kosenie trávnatých porastov na plochách v objektoch skladu a krytu
CO v Turčianskych Tepliciach a Bystrička bol zakúpený krovinorez a akumulátorové batérie
pre náhradný zdroj elektrickej energie, pre členov krízového štábu pri riešení mimoriadnych
udalostí boli zakúpené špeciálne reflexné vesty. Ďalšími výdavkami boli výdavky na revíziu
hasiacich prístrojov a ich následná oprava, nákup hasiacich prístrojov, preprava materiálu CO,
likvidácia materiálu CO a predplatné časopisu CO.
0360 – verejný poriadok
Na zabezpečenie činnosti na úseku verejného poriadku bolo pre rok 2011 vyčlenených
100,- €. Z uvedených prostriedkov bolo vyčerpaných 99,54 € na adaptačnú prípravu
novozvolených starostov obcí na plnenie úloh úsekov krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania,
ochrany pred povodňami a správy majetku civilnej ochrany.
0180 - transfery všeobecnej povahy :
V rámci transferov všeobecnej povahy boli Obvodnému úradu Martin vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 362 314,14 €. Prostriedky boli použité nasledovne:
 na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami boli pre obce poškodené
povodňami poukázané vo výške 254.207,53 € ,
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 na zabezpečenie financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov,
domov a bytov boli pre obce a mestá vyčerpané finančné prostriedky v sume
108.106,27 €.
01114 - Obvodný úrad:
Na zabezpečenie činnosti obvodného úradu boli na rok 2011 Obvodnému úradu Martin
schválené rozpočtové prostriedky vo výške 700.931 €. Vzhľadom na nepostačujúci rozpočet
došlo v priebehu roka k jeho úprave vo všetkých kategóriách na konečnú čiastku 752.771,27
€. Prostriedky boli vyčerpané vo výške 752 705,66 € a ich použitie podľa ekonomickej
klasifikácie bolo nasledovné:
Upravený
rozpočet
752 771,27
301 627,19
16 443,52
7 798,16
4 485,39
1 007,50
8 535,24
339 897,00
25 603,30
9 355,93
4 724,35
48 202,81
2 765,73
10 074,65
3 357,30
16 352,60
4 713,84
125 150,51
2 391,50
35 413,88
2 474,18
20 406,12
77,00
6,00
7 904,19
88,01
269,00
2 124,55
533,44
1 191,41
583,20
90,00
159,38
74,40
1 304,54
2 950,26
47,16

Položka ekonomickej klasifikácie
čerpanie celkom
611
Tarifný plat
612001 Osobné príplatky
612002 Ostatné príplatky
613
Náhr. za pohotovosť
614
Odmeny
616
Doplatok k platu, ďal. pl.
610 mzdy, platy, služobné príjmy a oov
621
Poistné do VZP
623
Poistné do ostatných ZP
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625007 Na poistenie do RF solidarity
627
Príspevok do DDP
620 poistné a príspevok do poisťovní
631001 cestovné náhrady
632001 Energie
632002 Vodné
632003 Poštovné a telekomunikačné služby
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná .technika
633006 Všeobecný materiál
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
634001 Palivo, mazacie ,oleje
634002 Servis, údržba, opravy
634003 Poistenie
634004 Prepravné, nájom dopravných prostr.
635002 RŠU výpočtovej techniky
635004 RŠÚ Prevádzkových strojov, prístr., zar.,
635005 RŠÚ špeciálnych strojov, prístrojov a zar.
635006 RŠÚ budov, objektov
636001 Nájomné budov, objektov
636002 Nájomné prevádzk. strojov, prístr., zar.,
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Čerpanie
752 705,66
301 626,40
16 443,52
7 797,76
4 485,39
1 007,50
8 535,24
339 895,81
25 602,68
9 355,93
4 724,35
48 202,81
2 765,73
10 074,65
3 357,30
16 352,60
4 713,84
125 149,89
2 391,50
35 413,88
2 474,18
20 406,12
77,00
6,00
7 904,19
88,01
269,00
2 124,55
533,44
1 191,41
583,20
90,00
103,03
74,40
1 304,54
2 950,26
47,16

Zostatok
65,61
0,79
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
1,19
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,35
0,00
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet
18,00
194,28
7 069,06
293,34
245,70
117,79
105,71
19 753,92
6,00
3 513,70
100,00
27,00
1 660,00
3,50
1 746,61
112 942,83
166 716,38
2 236,00
1 118,00
1 182,55
171 252,93
3 528,00
3 528,00

Položka ekonomickej klasifikácie
637001 Školenia, kurzy, semináre
637003 Propagácia, reklama, inzercia
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637007 Cestovné náhrady
637009 Náhrada mzdy a platu
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie
637015 Poistné
637016 Prídel do SF
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov
637023 Kolkové známky
637027 Odmeny zamestnancom mimoprac. pom.
637031 Pokuty a penále
637035 Dane
630 – tovary a služby
641009 Obci
642012 Na odstupné
642013 Na odchodné
642015 Na nemocenské dávky
640 bežné transfery
716
Prípravná projektová dokumentácia
700 Kapitálové výdavky

Čerpanie
18,00
194,28
7 069,06
293,34
245,70
117,79
98,26
19 753,92
6,00
3 513,70
100,00
27,00
1 660,00
3,50
1 746,61
112 879,03
166 716,38
2 236,00
1 118,00
1 182,55
171 252,93
3 528,00
3 528,00

Zostatok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Komentár:
Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpisom rozpočtu bol stanovený záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov 40, z toho
38 zamestnancov v štátnej službe a 2 zamestnanci vo verejnom záujme. Stanovený limit počtu
zamestnancov k 31.12.2011 bol dodržaný.
Mzdové prostriedky boli schválené vo výške 336.170,- €, z toho 322.670,- € pre
zamestnancov v štátnej službe a 13.500,- € pre zamestnancov vo verejnom záujme.
V priebehu roka bol rozpočet upravený na čiastku 339.897,- €, z toho 540 € boli účelové
prostriedky na mimoriadnu udalosť – povodne.
Celkovo bolo v roku 2011 na mzdách vyplatené 339.895,81 € (vrátene účelových
prostriedkov na mimoriadnu udalosť – povodne) čo predstavuje 101,10 % schváleného
rozpočtu.
Priemerná mesačná mzda v roku 2011 dosiahla výšku 710,10 €, pričom táto suma
zahrňuje príplatky za pohotovosť, nadčasy, odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku ako aj
odmeny za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah
činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta. Priemerná mzda bez týchto
odmien by predstavovala sumu 708,12. €.
Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní
Celkový objem výdavkov na poistné bol rozpísaný v schválenom rozpočte v sume
117.492,- €. Po realizovaní rozpočtových opatrení, ktoré súviseli s úpravami kategórie miezd
bol upravený rozpočet na rok 2011 na čiastku 125.150,51 €, vrátane účelových prostriedkov
na mimoriadnu udalosť – povodne vo výške 189 €.
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Odvod poistného a príspevku do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a do
doplnkových dôchodkových spoločností dosiahol výšku 125.149,89 € ,v tom účelové
prostriedky na mimoriadnu udalosť – povodne vo výške 188,38 €.
Kategória 630 – tovary a služby
Na platby za tovary a služby, prostredníctvom ktorých bola financovaná bežná
prevádzka úradu bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 77.049,- €. Už po rozpise
schváleného rozpočtu bolo zrejmé, že pridelené finančné prostriedky nebudú postačujúce.
Rozpočet nezohľadňoval výšku potreby na uhradenie záväzkov vyplývajúcich z uzavretých
zmluvných vzťahov na rok 2011 a na zabezpečenie základných prevádzkových potrieb
Obvodného úradu Martin. Z uvedeného dôvodu boli prijaté úsporné opatrenia, ktoré mali
zabezpečiť čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie použitie finančných prostriedkov. Prevádzka
obvodného úradu bola zabezpečovaná tak, aby nebol narušený plynulý chod úradu. Podľa
potrieb a požiadaviek jednotlivých odborov boli vykonávané len najnutnejšie opravy a
zabezpečovaný materiál nevyhnutný na výkon pracovných povinností.
Po vykonaných rozpočtových opatreniach dosiahol upravený rozpočet výšku
112.942,83 € vrátane účelových prostriedkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na ktoré
bolo vyčlenených 7.453 €.
Na zabezpečenie prevádzky úradu boli vyčlenené prostriedky vo výške 105.489,83 €
a ich použitie bolo nasledovné:


cestovné náhrady – celá suma 2.333,89 € pozostávala z náhrad za tuzemské pracovné
cesty, pričom pracovné cesty súviseli s výkonom práce a plnením úloh vyplývajúcich z
pracovných povinností zamestnancov. Zahraničné pracovné cesty uskutočnené neboli.



energie, voda, komunikácie - finančné prostriedky vo výške 57.578,68 € boli použité na
úhradu spotrebovanej energie (35,413,88 €), vodného a stočného (2.474,18 €), poštovné
a telekomunikačné služby ( 19.690,62 €). Objem nákladov sa odvíjal z uzatvorených
nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke, ako aj zo všeobecného nárastu cien energií
dodávateľskými subjektami.



materiál – na nákup materiálu boli v roku 2011 vynaložené finančné prostriedky vo výške
2.488,49 €. Najvyššie čerpanie bolo na všeobecný materiál, pričom boli zabezpečované
len najnevyhnutnejšie nákupy – papier, kancelársky materiál, tonery a tlačivá. Ostatné
výdavky tvoria: HDD na server a PHM do kosačky. Záväzný ukazovateľ reprezentačné
bol dodržaný a v plnej výške vyčerpaný.



dopravné – zahŕňa nákup pohonných hmôt, havarijné poistenie 3 služobných motorových
vozidiel a náklady za opravy a údržbu služobných motorových vozidiel. Celkové čerpanie
predstavuje čiastku 3.817,07 €



rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky boli realizované nevyhnutné
výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 1.419,67 €. Značnú časť čerpania
(1.304,54 €) tvorili výdavky na drobné opravy a údržbu budovy, v ktorej Obvodný úrad
Martin sídli v nájme na základe vyúčtovania prenajímateľa v zmysle nájomnej zmluvy.
Ďalšie výdavky (115,13 €) boli vynaložené na opravu kopírovacieho stroja a elektrickej
zabezpečovacej signalizácie – havarijný stav.



nájomné - bolo hradené za nájom priestorov v budove, v ktorej Obvodný úrad Martin
sídli (2.950,26 €) a prenájom poštového priečinka (47,16 €).



služby – celkové čerpanie na položke služby bolo vo výške 34.847,16 €.
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Objemovo najväčšie výdavky v rámci tejto položky, boli vynaložené na zabezpečenie
stravovania zamestnancov (19.753,92 €). Ďalšie prostriedky boli použité na upratovacie
služby, servisné služby pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, služby technika
požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnická služba, uverejnenie inzerátu o výberovom
konaní, ochrana majetku, cestovné náhrady a ušlá mzda svedkom v priestupkovom
konaní, poplatky banke, kolky.
Zákonom stanovený príspevok do sociálneho fondu tvoril 3.513,70 €.
Na daniach z nehnuteľnosti, poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu a úhradách za
služby v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania bolo uhradených 1.746,61 €.
Kategória 640 – bežné transfery
V rámci bežných transferov boli obciam poskytnuté dotácie na prenesený výkon štátnej
správy:



na úseku matričnej činnosti vo výške 129.024,11 €
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 37.692,27 €.

V dôsledku uskutočnených organizačných zmien došlo k zníženiu počtu zamestnancov
o 1 zamestnanca, čím vznikol nárok na odchodné (1.118,00 €) a odstupné (2.236,00 €).
Na nemocenských dávkach, ktoré do 10-tich dní hradí zamestnávateľ, bolo vyplatených
1.182,55 €.
B) Program 08C05 -Voľby
Na zabezpečenie a prípravu nových volieb komunálnych do orgánov samosprávy obcí
konaných 12.3.2011 (v 3 obciach – Laskár, Rakovo, Budiš) a 5.11.2011 (v obci Socovce) boli
Obvodnému úradu Martin účelovo pridelené finančné prostriedky vo výške 3.182,- €, z toho
953,- € na mzdy, 334,- € na odvody, 381,86 € na tovary a služby a 1.513,14 € na transfery
obciam. Prostriedky boli čerpané vo výške 3.138,38 € .
C) Program 06H03 - Hospodárska mobilizácia
V rámci schváleného rozpočtu boli pre potreby zabezpečenia úloh na úseku
hospodárskej mobilizácie vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 592,- €. V priebehu roka
bol rozpočet upravený na 892,- €. Použitie finančných prostriedkov bolo nasledovné:
Na vykonanie odborných príprav orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy,
vrátane „Mobilizačného cvičenia - Žilina 2011“ boli použité prostriedky vo výške 591,93 €.
Na nákup tovarov a služieb potrebných k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie boli
použité prostriedky vo výške 300,01 €.

6. Personálne otázky
6.1 Organizačná štruktúra
Organizačný poriadok Obvodného úradu Martin vymedzuje základné úlohy, vnútornú
organizáciu, zásady riadenia, zásady rozhodovania, rozsah právomoci prednostu obvodného
úradu, vedúcich odborov, zástupcu prednostu a rozsah činnosti pracoviska obvodného úradu
mimo jeho sídla.
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Obvodný úrad Martin riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu.
Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca vo vymedzenom
rozsahu pôsobnosti. Prednosta je služobne najvyšším vedúcim štátnym zamestnancom, ktorí
vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu Martin:
Obvodný úrad Martin sa vnútorne člení na :
a)
b)
c)
d)
e)

osobný úrad,
odbor ekonomický a organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
Odbory obvodného úradu ani osobný úrad sa nečlenia na oddelenia.

Osobný úrad: je osobitný útvar služobného úradu, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré
obvodnému úradu ako služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov
uplatňovaných voči štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom
úrade. Na osobnom úrade pracujú 3 zamestnanci, z toho jeden právnik obvodného úradu.
Odbor ekonomický a organizačný (EaO) : zabezpečuje svoju činnosť na úsekoch rozpočtu
a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky. Ďalej zabezpečuje svoju činnosť na úseku
organizačnom, vo vzťahu k územnej samospráve, na úseku informatiky, úseku správy
registratúry a na úseku podateľne. Na odbore EaO sú zaradení 12 zamestnanci.
Odbor všeobecnej vnútornej správy (VVS): zabezpečuje svoju činnosť na úseku
priestupkovom, na úseku matrík, na úseku volieb a referenda, na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov a na úseku registrácie. Na odbore VVS pracujú 9 zamestnanci.
Odbor živnostenského podnikania : zabezpečuje svoju činnosť na úseku živnostenskej
registrácie, na úseku vedenia živnostenského registra a na úseku kontroly. Na odbore
živnostenského podnikania pracujú 9 zamestnanci.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (COaKR): zabezpečuje svoju činnosť na
úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia, na úseku obrany štátu, na úseku
hospodárskej mobilizácii a na úseku ochrany utajovaných skutočností. Bezpečnostný
zamestnanec je organizačne zaradený v odbore civilnej ochrany a krízového riadenia a je
v oblasti odborného riadenia v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. Na odbore COaKR sú
zaradení 6 zamestnanci.
Obvodný úrad Martin zriadil mimo svojho sídla so súhlasom Ministerstva vnútra SR
pracovisko v meste Turčianske Teplice. V oblasti výkonu štátnej správy pracovisko
zabezpečuje úkony súvisiace s rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
o povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria podklad na vydanie
rozhodnutia vedúcim odboru, do pôsobnosti ktorého pracovisko patrí. Na pracovisku
v Turčianskych Tepliciach pracuje jeden zamestnanec odboru živnostenského podnikania.

6.2 Charakteristika zamestnancov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov:
V roku 2011 mal Obvodný úrad Martin priemerný evidenčný počet zamestnancov –
v prepočítanom stave 40,4 zamestnancov. Ku dňu 31. decembru 2011 bol fyzický stav
zamestnancov 40 z toho 38 štátnych zamestnancov a 2 zamestnancov pracujúcich pri výkone
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práce vo verejnom záujme. Z 38 štátnych zamestnancov bolo 5 vedúcich štátnych
zamestnancov.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Martin k 31. 12. 2011 je zobrazená
v nižšie uvedenej tabuľke:
Vzdelanie

Prednosta
a Osobný
úrad

Odbor
ekonomický a
organizačný

Odbor
VVS

Odbor
živnostenského
podnikania

Spolu

Odbor
COaKR

Vysokoškolské
4
9
6
7
4
30
II. stupňa
Vysokoškolské
0
1
0
0
1
2
I. stupňa
Stredoškolské
0
2
3
2
1
8
Spolu
4
12
9
9
6
40
Z celkového počtu zamestnancov k 31. 12. 2011 malo 75 % zamestnancov vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa, 5% zamestnancov vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a 20 %
zamestnancov stredoškolské vzdelanie.
Pracovné zaradenie zamestnancov Obvodného úradu Martin podľa charakteristiky platových
tried štátneho zamestnanca k 31. 12. 2011:
Platová trieda
Štátny radca
Hlavný radca
Odborný radca
Samostatný radca
Radca
Spolu

Ženy
0
4
10
6
7
27

Muži
1
2
5
3
0
11

Spolu
1
6
15
9
7
38

Dvaja zamestnanci v roku 2011 pracovali vo výkone práce vo verejnom záujme a to v 9.
platovej triede zamestnankyňa s prevahou duševnej práce a v 5. platovej triede zamestnanec
s prevahou fyzickej práce.
Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Martin k 31. 12. 2011:
kategória
Ženy
Muži
Spolu

18 – 30 r.
5
1
6

31 – 40 r.
5
1
6

41 – 50 r.
10
4
14

51 – 60 r.
8
4
12

nad 60 r.
0
2
2

Spolu
28
12
40

Fluktuácia zamestnancov:
V prvom polroku 2011 skončil jeden štátny zamestnanec štátnozamestnanecký pomer
v stálej štátnej službe z organizačných dôvodov – zrušením štátnozamestnaneckého miesta na
ktorom bol zaradený v roku 2010 po ukončení jeho dlhodobej práceneschopnosti.
Od januára 2011 bola vymenovaná 1 štátna zamestnankyňa do dočasnej štátnej služby
na uvoľnené štátnozamestnanecké miesto do vymenovania úspešného uchádzača z výberu,
ktorý sa uskutočnil v prvom polroku 2011. Následne bola vymenovaná do stálej štátnej
služby.
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Výberové konania a výbery:
V roku 2011 bol Obvodným úradom Martin vyhlásený jeden výber na obsadenie
voľného štátnozamestnaneckého miesta odboru všeobecnej vnútornej správy vo funkcii
odborný radca. Uvedené miesto bolo po úspešnom výbere obsadené štátnou zamestnankyňou
Obvodného úradu Martin.

6.3 Rozvoj ľudských zdrojov
Pri Obvodnom úrade Martin pôsobí základná organizácia odborového zväzu SLOVES,
s ktorou po kolektívnom vyjednávaní Obvodný úrad Martin každoročne uzatvára Kolektívnu
zmluvu pre zamestnancov v štátnej službe a Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme na príslušný kalendárny rok. Prílohou kolektívnych zmlúv sú
Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu pre zamestnancov Obvodného úradu Martin.
Sociálny fond vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o svojich zamestnancov. Prostriedky sociálneho fondu sa v súlade so schválenými zásadami
použili na závodné stravovanie zamestnancov, na kultúrne, športové podujatia a ďalšiu
regeneráciu pracovnej sily. Všetkým zamestnancom bol poskytnutý príspevok na dopravu do
zamestnania a späť. Sociálna politika bola ďalej realizovaná formou jednorazových
príspevkov pre bezplatných darcov krvi – 5 zamestnancov a príspevkom na podujatia
organizované Obvodným úradom Martin – nepeňažné plnenie.
Obvodný úrad Martin zabezpečoval vzdelávanie zamestnancov na základe plánu
vzdelávania ako výsledku požiadaviek a analýzy potrieb zamestnancov jednotlivých
organizačných útvarov. Pozornosť bola venovaná viacerým druhom vzdelávania.
Zamestnancom bol ponúknutý rad seminárov a prednášok na špecializované témy
prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu Bratislava a jej pracoviska IVS Banská Bystrica.
Tieto školenia boli realizované bezplatne na základe podpísaného kontraktu medzi
Ministerstvom vnútra SR a Inštitútom pre verejnú správu Bratislava .
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania boli aj školenia v oblasti informačných
technológií. Obsahovo boli zamerané hlavne pre zamestnancov odboru živnostenského
podnikania a odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.
Realizácia seminárov bola prioritne zameraná na odborné vzdelávanie.
Zamestnanci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sa zúčastňovali
špecializovaných školení vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu
a civilnej ochrany MV SR Slovenská Ľupča.
Prehľad vzdelávacích aktivít zamestnancov Obvodného úradu Martin v roku 2011:
Druh vzdelávania

Vzdelávacia aktivita

Odborné vzdelávanie

Ako správne tvoriť a vykladať všeobecne záväzné právne
predpisy a interné akty riadenia
Aktuálne otázky uplatňovania zákona o štátnej službe
Novelizácia zákonníka práce
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na
zákon č. 546/2010 Z. z.
Správa majetku štátu
Aktuálne trendy vo verejnom obstarávaní
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Počet
účastníkov
5
1
1
11
3
3
1

Druh vzdelávania

Vzdelávacia aktivita
Školenie ku konsolidácii
Novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Pomocné výkazy pre vyplnenie vybraných položiek KS
v SAP
Účtovníctvo
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Odvodové a daňové povinnosti SZČO od 1.1.2011
Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2011
Podmienky poskytnutia príspevkov podľa zákona č.
5/2004 Z. z.
Informačný systém vnútorného trhu
Zákon č. 372/1990 návrh zákona o priestupkoch
Zákon o priestupkoch
Správne konanie v rozhodovacej činnosti správnych
orgánov
Školenie súvisiace s tvorbou sčítacích obvodov
Organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác
Výjazdové skupiny

Ochrana pred povodňami
Rozhodcovia mladých záchranárov civilnej ochrany
Aktuálne úlohy na úseku hospodárenia s materiálom CO
Ročná inventarizácia materiálu CO so stavom
k 31.12.2011
Úlohy civilnej ochrany
Plánovanie a zabezpečenie opatrení evakuácie štátnou
správou
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností
Vzdelávanie v oblasti IIS SAP Modul FM S Modul CO
IT
Elektronické podania pre živnostenský register
JKM – podania na podnikanie podľa osobitných predpisov
Odborný kurz J/SHM/EPSIS
Odborný kurz III. 10-JISHM/EPSIS
Rozvoj osobnostného Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra
potenciálu
Komunikácia s problematickým klientom a zvládanie
psychicky záťažových situácií
Iné
Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť
Adaptačné vzdelávanie – odborná časť
Školenie zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrane
Odborná príprava zamestnancov na úseku krízového
riadenia, civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie –
pre zamestnancov Obvodného úradu Martin
Odborná príprava protipožiarnej hliadky

Počet
účastníkov
1
1
1
2
1
8
8
8
2
1
5
4
5
3
4
2
3
1
1
1
1
1
2
9
9
2
2
2
5
1
1
39
34

3

V roku 2011 Obvodný úrad Martin vyslal jedného zamestnanca z odboru ekonomického
a organizačného na platené odborné školenie, za ktoré uhradil sumu 18,- €. Ďalšie školenia
zamestnanci absolvovali bezplatne.
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Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov sa v roku 2011 uskutočňovalo predovšetkým
účasťou na odborných seminároch, účasťou na odborných kurzoch a konferencii.
Priebežné vzdelávanie zamestnancov bolo zamerané na profesijné vzdelávanie súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie a zručností v oblasti činností, ktoré vykonávajú.
Špecifické vzdelávanie bolo v roku 2011 zamerané na vzdelávanie v oblasti
osobnostného rozvoja a v oblasti informačných technológií.
V ďalších rokoch Obvodný úrad Martin plánuje rozšíriť vzdelávanie svojich
zamestnancov o jazykové vzdelávanie a v prípade záujmu zo strany zamestnancov
a dostatočného množstva finančných zdrojov chce vytvoriť podmienky pre zvyšovanie
kvalifikácie zamestnancov.
Obvodný úrad Martin vydal v roku 2011 nový služobný predpis, ktorý upravuje
podrobnosti vzdelávania štátnych zamestnancov Obvodného úradu Martin – upravuje
podrobnosti o prehlbovaní kvalifikácie, o rozsahu, obsahu a formách vzdelávania a upravuje
postup pri identifikácii vzdelávacích potrieb štátnych zamestnancov v služobnom úrade.

7. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia
Ako už bolo uvedené v úvodných kapitolách, hlavným poslaním Obvodného úradu
Martin, ako orgánu miestnej štátnej správy je výkon štátnej správy na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Od toho sa odvíjal aj hlavný cieľ v roku 2011
- náležité zabezpečenie výkonu úloh na jednotlivých úsekoch štátnej správy s osobitným
dôrazom na kvalitu rozhodovacích procesov.
Plnenie stanovených cieľov na jednotlivých úsekoch štátnej správy bolo nasledovné:

Úsek živnostenského podnikania
Obvodný úrad Martin plnil na tomto úseku úlohy, ktoré mu vyplývali zo zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a osobitných predpisov súvisiacich s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského
podnikania. V súlade s týmto zákonom vykonával činnosti na úseku živnostenskej registrácie,
a vedenia živnostenského registra a tiež na úseku živnostenskej kontroly.
Hlavným cieľom na úseku živnostenskej registrácie bolo znižovanie administratívnej
náročnosti pri začatí podnikania ako aj zníženie vstupných nákladov, skrátenie celkovej doby
potrebnej na vybavenie všetkých dokladov pred začatím podnikania a zefektívnenie
jednotlivých administratívnych postupov.
Tento cieľ bol splnený zavedením služieb jednotného kontaktného miesta (JKM),
v rámci ktorého jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním boli
sústredené na jednom mieste. JKM zabezpečuje pre podnikateľov všetky formality, ktoré
súvisia so získaním prístupu k podnikaniu, alebo s jeho výkonom (napr. ohlásenia živnosti,
žiadosti o vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov, zapísanie do príslušného registra,
vrátane zápisu do profesijného orgánu, vyhlásenia, oznámenia, formuláre, a pod.).
Za týmto účelom zamestnanci úseku živnostenskej registrácie vykonávajú tieto činnosti:
 žiadajú z Generálnej prokuratúry SR výpisy z registra trestov elektronickou formou,
 prijímajú údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného
predpisu,

33




prijímajú údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného
poistenia a oznámenia zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia.
tieto údaje kontrolujú, spracúvajú a elektronickou formou zasielajú príslušným
inštitúciám.

Od 1.6.2010 sa úlohy JKM rozšírili o preberanie údajov, tvorbu dokumentov , kontrolu
ich úplnosti a zasielanie – skenovaním do obchodného registra pri prvozápise právnických
osôb. Zamestnanci v súvislosti s touto činnosťou vyberali aj súdne poplatky.
V súvislosti s prístupom do Registra obyvateľov preberajú z neho aktuálne údaje
o podnikateľoch a zabezpečujú tak korektnosť údajov v živnostenskom registri.
V rámci plnenia úloh jednotného kontaktného miesta vykonávajú poradenskú
a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.
Na základe úlohy stanovenej MV SR – odborom živnostenského podnikania, boli v roku
2011 vykonané kontroly podnikateľských subjektov podnikajúcich v skupine 106 – výroba
a spracovanie kameniva a zemín, keramika, v skupine 111- výroba drevárska, výroba
nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov. Kontrolované boli podnikateľské
subjekty s predmetmi podnikania kamenárstvo, stolárstvo a zlatníctvo a klenotníctvo.

Úsek civilnej ochrany a krízového riadenia
Z nadriadených orgánov boli odboru civilnej ochrany a krízového riadenia pre rok 2011
určené v dokumente „Zameranie činnosti obvodného úradu pri plnení úloh krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2011“ nasledujúce hlavné ciele:


Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na
úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu,
civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany.



Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM a civilnú ochranu.



Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a záchranných zložiek IZS počas krízovej situácie.



Skvalitniť prípravu orgánov miestnej samosprávy s dôrazom na realizáciu opatrení
ochrany pred povodňami, opatrení evakuácie, opatrení ukrytia,
opatrení
hospodárskej mobilizácie a obrany štátu.



Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.



Zvýšiť akcieschopnosť výjazdovej skupiny obvodného úradu v rámci opatrení
a činností prijatých a realizovaných počas mimoriadnych udalostí.



Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy.



Zabezpečiť vypracovanie dokumentácie opatrení na zabezpečenie ochrany
obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej
udalosti na vodnej stavbe v zmysle nových výpočtov prielomových vĺn.
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Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“.



Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných
pri zmierňovaní a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v príprave
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.



Organizovať súťaž mladých záchranárov CO.



Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti civilného
núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo „Smernice pre civilné
núdzové plánovanie v Slovenskej republike“.



Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
v SR do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v kraji a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia
ohrozenia a pokrytia ohrozeného územia výstražným signálom.



Koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ
v sídle kraja sekcii KMCO zaužívaným spôsobom.



Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov s dôrazom na aktualizáciu údajov a
legislatívny súlad v správe materiálu, znižovanie počtu skladov integráciou
a zvyšovanie kvality skladovania, zvýšenie množstva materiálu sústreďovaného do
VTÚ KMCO, diverzifikovanie pridelených finančných prostriedkov za účelom
zabezpečenia úloh hospodárenia s materiálom a jeho prevádzkyschopnosti.

Možno konštatovať, že všetky ciele, ktoré boli odboru CO a KR určené, boli splnené
v stanovenom termíne a v požadovanej kvalite, o čom bola vypracovaná a odoslaná správa
nadriadenému orgánu.

Úsek všeobecnej vnútornej správy
Hlavným cieľom na úseku VVS bolo zabezpečenie úloh v súvislosti s prípravou
a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v roku 2011 ako aj
zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou predčasných volieb do NR SR v roku 2012.
Jednalo sa o nasledovné úlohy:
 nové voľby v obciach Budiš, Laskár a Rakovo - z hľadiska ich organizačného a
technického zabezpečenia plniť a realizovať úlohy v lehotách určených na prípravu
a vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí 12. marca 2011 uvedených
v prílohe č. 2 k rozhodnutiu predsedu NR SR č. 463/2010 Z. z. ako aj splniť úlohy
vyplývajúce z Pokynov na volebný deň vydaných MV SR, sekciou verejnej správy,
odborom volieb a referenda č. SVS-OVR-2011/008213 zo dňa 25.02.2011 – všetky
úlohy boli splnené riadne a včas
 nové voľby v obci Socovce - z hľadiska ich organizačného a technického
zabezpečenia plniť a realizovať úlohy v lehotách určených na prípravu a vykonanie
nových volieb do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011 uvedených v prílohe č.
2 k rozhodnutiu predsedu NR SR č. 243/2011 Z. z. ako aj splniť úlohy vyplývajúce
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z Pokynov na volebný deň vydaných MV SR, sekciou verejnej správy, odborom
volieb a referenda č. SVS-OVR-2011/018977 zo dňa 21.10.2011 – všetky úlohy boli
splnené riadne a včas
voľby do NR SR (predčasné) z hľadiska ich organizačného a technického
zabezpečenia realizovať už v decembri 2011 úlohy vyplývajúce z harmonogramu
organizačného a technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012 schváleného
Uznesením vlády SR č. 675/2011 z 19.10.2011 - všetky úlohy, ktoré bolo potrebné
zrealizovať v decembri 2011 boli splnené riadne a včas.

Medzi hlavné ciele odboru VVS v roku 2011 patrilo aj zabezpečenie základných úloh
územnej prípravy a realizácie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v zmysle
zákona č. 263/2008 Z. z. Aj na tomto úseku si odbor VVS úlohy vyplývajúce z uvedeného
zákona ako aj z Metodických pokynov Štatistického úradu SR číslo 900-0011/2011 zo dňa 14.
januára 2011, číslo 900-0024/2011 zo dňa 3. februára 2011 a číslo 900-0099/2011 zo dňa 26.
mája 2011 vykonal riadne a včas.
Cieľom na úseku priestupkovom bolo zabrániť, resp. odstrániť nedostatky zistené či
už nadriadeným orgánom v rámci odvolacieho konania alebo vlastnými zisteniami v rámci
vnútornej kontroly. Za týmto účelom boli a aj naďalej sa budú vykonávať porady v rámci
odboru. Na poradách v rámci odboru VVS boli konatelia podrobne oboznamovaní so závermi
a úlohami prijatými na poradách vedúcich odborov VVS, najmä na úseku priestupkov.
S konateľmi boli na poradách odboru podrobne rozoberané zistené nedostatky a dôvody
zrušenia ich prvostupňových rozhodnutí s cieľom v budúcnosti zamedziť, resp. úplne
odstrániť opakovanie nedostatkov. O ich vykonaní sa vyhotovovali písomné zápisy.

Úsek ekonomický a organizačný
Ciele stanovené na úseku ekonomickom a organizačnom vyplývali z plnenia úloh na
tomto úseku a boli stanovené na základe platnej legislatívy, alebo na základe pokynov
a usmernení MV SR. Prehľad úloh a ich plnenie je uvedené v tabuľke:

Názov úlohy

Dôvod vypracovania

Rozpis záväzných ukazovateľov
ŠR na rok 2011 do úrovne
podpoložiek

zákon č 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách v
znení neskorších
predpisov

Výnos MV SR č. 550/2008
Dotácia na prenesený výkon
Z. z. a výnos MV SR č.
štátnej správy na úseku matričnej
549/2008 Z. z. o rozsahu a
činnosti a hlásenia pobytu
podmienkach poskytovania
občanov a registra obyvateľov
dotácií

Termín
predloženia

Stav splnenia
úlohy

14.1.2011

úloha splnená

plnenie
priebežne

úloha splnená

Rozbory hospodárenia s
finančnými prostriedkami za rok
2010

zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách v
znení neskorších
predpisov

15.2.2011

úloha splnená

Vypracovanie výročnej správy za
rok 2010

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

30.4.2011

úloha splnená
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Zabezpečiť uverejnenie výročnej
správy na internetovej stránke
a zverejniť termín verejného
odpočtu

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

15.5.2011

úloha splnená

Zabezpečiť uskutočnenie
verejného odpočtu

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

31.5.2011

úloha splnená
27.5.2011

8.4.2011

úloha splnená

11.4.2011

úloha splnená

4.12.2011

Úloha splnená

20.8.2011

úloha splnená

MF/28090/2010
MV-SE-OU-1-149/2010

19.1.2011

úloha splnená

Opatrenia MF SR č.
MF/20414/2007-31

priebežné štvrťročne

úloha splnená

Opatrenia MF SR č.
MF/22110/2009-31

10.6.2011

úloha splnená

28.2.2011

Úloha splnená,
správa odoslaná
23.2.2011

Zúčtovanie finančných vzťahov so Usmernenie SVS-OEVSŠR za rok 2010
2011/010251-004
nové voľby do orgánov
samosprávy obcí Laskár, Rakovo,
Budiš - financovanie volieb
nové voľby do orgánov
samosprávy obcí - Socovce financovanie volieb
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov - financovanie
Predloženie finančných a
účtovných výkazov za rok 2010
Predloženie kvartálnych
finančných výkazov v roku 2011
Importovanie konsolidačného
balíka pre účely konsolidovanej
účtovnej závierky vo verejnej
správe

usmernenie MV SR č.
SVS-OEVS-2011/0049191
usmernenie MV SR č.
SVS-OEVS-2011/0049191
Výnos štatistického úradu
č. 220-0011/2011
usmernenie MV SR č.
SVS-OEVS-2011/010974
Usmernenia:

Usmernenie MVSR- odbor
Spracovanie správy o stave správy
registratúr a správy
registratúry úradu za rok 2010
dokumentov ministerstva

Všetky činnosti boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou, týkajúcou sa jednotlivých
oblastí. Úlohy boli vykonávané dôkladne a všetky termíny boli dodržané. Je možné
konštatovať, že ObÚ Martin splnil všetky úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2011 a
dodržal všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu
schválené.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011
Obvodný úrad Martin je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na
rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je orgánom miestnej štátnej správy a tak
ako to vyplýva z jeho poslania a hlavných úloh, plní úlohy štátu.
Finančné prostriedky, ktoré boli schválené rozpisom rozpočtu na zabezpečenie
plynulého chodu obvodného úradu nepostačovali na uhradenie záväzkov vyplývajúcich
z uzavretých zmluvných vzťahov a na zabezpečenie prevádzkových potrieb Obvodného úradu
Martin. Za účelom zabezpečiť čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie použitie finančných
prostriedkov, bolo v zmysle prílohy k uzneseniu MV SR č. 22/2011 vydané Opatrenie
prednostu Obvodného úradu Martin, k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Martin na rok 2011. Plnenie opatrení bolo
vyhodnotené v Rozbore Obvodného úradu Martin za rok 2011 za oblasť hospodárenia
s finančnými prostriedkami. V maximálnej miere boli obmedzené nákupy kancelárskych
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potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov a ostatného materiálu. Taktiež boli obmedzené
výdavky na údržbu, služobné cesty, školenia a kurzy a ostatné aktivity, ktoré zakladali nároky
na finančné plnenie. V priebehu roka nebol realizovaný žiadny nákup materiálu na vybavenie
objektov novým nábytkom, kancelárskou a bielou technikou. Rozpočtovými opatreniami
v priebehu roka boli Obvodnému úradu Martin navýšené finančné prostriedky, takže v závere
roka boli uhradené všetky záväzky, splatné v roku 2011.
Napriek obmedzeným finančným možnostiam Obvodný úrad Martin prostredníctvom
svojich odborných zamestnancov plnil v celom rozsahu všetky úlohy vyplývajúce z platnej
legislatívy v rámci svojej pôsobnosti. Činnosti v organizácii zabezpečovali zamestnanci
všetkých oddelení tak, ako to vyplýva z ich pracovných náplní.
Problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu roku 2011 boli zapríčinené aj inými ako
finančnými faktormi. Išlo napríklad o problémy pri konaní na úseku priestupkov, pri konaní
na úseku poistenia motorových vozidiel a tiež pri konaní na úseku výkonu rozhodnutia.
Pred vydaním rozhodnutia bolo potrebné vykonať čoraz rozsiahlejšie dokazovanie, čo sa
prejavovalo nielen v odbornej, ale aj časovej náročnosti. Veľké problémy boli napríklad
v súvislosti s doručovaním predvolaní osobám, ktoré nemajú stále bydlisko a osobám, ktoré sa
dlhodobo zdržujú v zahraničí. Nedoručiteľnosť týchto zásielok sťažoval výkon štátnej správy
na uvedených úsekoch a následne neumožňoval vykonanie rozhodnutia, správoplatnenia
exekučných príkazov, resp. iných procesných rozhodnutí. Pre zjednodušenie a zníženie
nákladov pri ukladaní pokút za neuzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení MV by
bolo prínosom zabezpečiť prístup zamestnancov ObÚ do informačného systému centrálnej
evidencie vozidiel, čím by sa znížila časová aj finančná náročnosť v rámci tohto výkonu.
Pokiaľ ide o problémy pri prejednávaní priestupkov, tieto vidíme v častých neúčastiach
účastníkov konania, ale aj svedkov na pojednávaniach z nasledovných dôvodov :
 PN, OČR
 neochota zúčastniť sa pojednávaní (rôzne výhovorky, oneskorené ospravedlnenia),
 dlhodobá práca v zahraničí,
 adresát neznámy, resp. sa na adrese trvalého pobytu nezdržiava,
 nízka účinnosť v prípade predvedenia svedkov (nezamestnaní, v čase predvedenia
nezastihnutí doma, osoby, ktoré nemajú stále bydlisko ).
Počas vybavovania priestupkovej agendy boli konatelia vystavovaní zvýšenému
psychickému tlaku, nakoľko stúpla agresivita klientov, čo sa prejavilo vo zvýšenom počte
verbálnych útokov, v sťažnostiach podaných voči konateľom, ako aj voči priebehu
priestupkového konania. Zvládnutie takýchto každodenných situácií si vyžadovalo zo strany
konateľov veľkú mieru trpezlivosti, asertívneho správania, resp. sebaovládania.
Na úseku živnostenského podnikania sa zavedením služieb jednotného kontaktného
miesta výrazne zlepšili služby pre fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské
oprávnenie, a tieto služby by sa mali aj naďalej zlepšovať zavedením elektronickej
komunikácie občana s jednotným kontaktným miestom, ktorá by mala byť zavedená od roku
2012.
Odbor CO a KR prispôsoboval svoju činnosť k obmedzeným zdrojom štátneho
rozpočtu, pričom sa viaceré činnosti podarilo zaistiť aj bez finančného krytia, resp. len
s režijnými nákladmi. Napriek sťaženým podmienkam boli úlohy stanovené pre rok 2011
splnené na dobrej úrovni.
Kvalita a odborné zabezpečenie vykonávaných činností je daná odbornou úrovňou
zamestnancov, ktorých kvalifikovanosť sa sústavne zlepšuje, ako aj úrovňou technických
prostriedkov, ktoré sa však postupne stávajú zastaranými a čoraz viac nezodpovedajú
podmienkam doby. Taktiež je činnosť výrazne negatívne ovplyvnená existujúcou štruktúrou
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štátnej správy, keď vzhľadom k požadovanému rozsahu úloh je fyzický stav zamestnancov
poddimenzovaný.
Návrh opatrení na zlepšenie stavu na úseku CO a KR:
 Zabezpečiť aktualizáciu programu CIPREGIS vrátane dodania príslušnej výpočtovej
techniky. Súčasné vybavenie je pre prevádzku nepostačujúce.
 Jednotne legislatívne ošetriť spôsob určenia oblasti ohrozenia na predbežné
vyhodnotenie, ako aj na priamy únik nebezpečnej látky.
 V rámci pripravovanej „Koncepcie bezpečnostného systému SR“ doporučujeme na
stupni územného obvodu ponechať len jeden orgán krízového riadenia, a to je
obvodný úrad.
 Bolo by vhodné, aby Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej
ochrany Slovenská Ľupča v budúcnosti plánoval a zabezpečoval odborné prípravy
krízových štábov obvodných úradov a krízových štábov obcí na oblasť povodňovej
ochrany.
 Pretože rozpočet hospodárskej mobilizácie pravidelne od roku 2007 nezohľadňuje
požiadavky územného obvodu Martin, navrhujeme, aby pri prerozdeľovaní
finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu bola okrem iného zohľadnená
aj skutočnosť veľkosti územného obvodu, t. j. koľko samosprávnych orgánov (obcí)
sa v územnom obvode nachádza a koľko má zriadených výdajní odberných
oprávnení.
Prínos organizácie pre ústredný orgán:
Základným prínosom pre ústredný orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra SR je
prvostupňový výkon štátnej správy v jeho pôsobnosti , ktorý je nevyhnutné vykonávať na
miestnej úrovni, t.j. aby bol tento výkon dostupný občanovi i právnickým osobám, ktoré v
súlade s právnymi predpismi podliehajú tomuto výkonu. Na tento účel bol obvodný úrad
zriadený zo zákona a túto úlohu aj plní.
Prínos organizácie pre ostatné organizácie verejnej správy:
Obvodný úrad Martin úzko spolupracuje so všetkými orgánmi verejnej správy
pôsobiacimi na území okresu Martin a Turčianske Teplice. Spolupráca je vykonávaná v rámci
kompetencií jednotlivých odborov. Celkovo možno spoluprácu s ostatnými orgánmi verejnej
správy hodnotiť kladne. Komunikácia medzi jednotlivými organizáciami sa zjednodušuje,
viac sa využíva pripojenie na internet a e-mailové spojenie, čo komunikáciu zrýchľuje a tiež
znižuje náklady na poštovné.
Prínos organizácie pre verejnosť:
Prínos pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy na jej jednotlivých
úsekoch a spočíva najmä v tom, že občan získava informácie, ktoré potrebuje v rámci
poradenskej a výkonnej činnosti, najmä na úseku živnostenského podnikania, matrík
a registratúry. V rámci sankčného správneho konania má možnosť vyjadriť sa k tomuto
konaniu v blízkosti svojho bydliska, bez vysokých nákladov na dopravu, prípadne na
telefónne poplatky. Taktiež sú poskytované informácie v súlade zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám, vybavované petície a sťažnosti v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o
sťažnostiach.
O činnosti Obvodného úradu Martin je verejnosť informovaná prostredníctvom webovej
stránky
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výstupy z činnosti Obvodného úradu Martin sú určené hlavne pre:
-

obyvateľstvo
mestá a obce,
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
orgány štátnej správy (obvod, kraj),
orgány činné v trestnom konaní (súdy, polícia, prokuratúra),
obchodný register,
exekútori,
daňový úrad,
zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa,
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
ústredné orgány štátnej správy,
vládu SR.

10. Zoznam použitých skratiek
BROb
CNP
COaKR
FO
FO-P
HM
IZS
MŠS
NBÚ SR
NL
OS
PO
PZ
REGOB
SKMCO
SVS
ŠÚ
ÚVS
SMZ
VTÚ
VÚC
ObÚŽP
RVaPS
OR HaZZ
VTÚ KMCO

Bezpečnostná rada obvodu
Civilné núdzové plánovanie
Civilná ochrana a krízové riadenie
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikateľ
Hospodárska mobilizácia
Integrovaný záchranný systém
Miestna štátna správa
Národný bezpečnostný úrad SR
Nebezpečné látky
Ozbrojené sily
Právnická osoba
Policajný zbor
Register obyvateľstva
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany
Sekcia verejnej správy
Štatistický úrad
Územná vojenská správa
Súťaž mladých záchranárov
Vzdelávací a technický ústav
Vyššie územné celky
Obvodný úrad životného prostredia
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej
ochrany
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