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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Ministerstvo vnútra SR
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. Marian Ličko
prednosta

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 bol 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. V roku 2012 bol obvodný úrad 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 činností na úseku živnostenského podnikania 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 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. Od 01.01.2012 v rámci plnenia úloh JKM 2 zabezpečuje
oprávnenia na podnikanie pre fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov.
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, právnických
osôb a 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
zákonov, 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.
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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 reforma štátnej správy, ktorá prebieha od 1.januára 2013 pod
názvom Program ESO. V rámci tejto reformy budú na zabezpečenie zjednodušenia kontaktu
občana so štátnou správou vytvárané kontaktné miesta občanov (KAMO), kde si bude môcť
občan vybaviť všetky svoje požiadavky za všetky úseky miestnej štátnej správy.
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. 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 2013 sa budú vykonávať v súlade s platnými právnymi
predpismi a podmienkami uvedenými v rozhodnutí o povolení verejnej zbierky.
V oblasti živnostenského podnikania bola od 01. 01. 2012 zavedená elektronická
komunikácia občana s jednotným kontaktným miestom. Celkom bolo za rok 2012
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy vybavených 190 elektronických podaní.
Zosúladením sadzby súdneho poplatku (50% zákonom stanovenej sadzby) pri návrhu na
zápis obchodnej spoločnosti v elektronickej podobe prostredníctvom JKM je možné v
budúcnosti očakávať významný nárast návrhov na zápis do obchodného registra cez JKM.
Predpokladá sa rozšírenie služieb JKM pre Sociálnu poisťovňu.
V súvislosti s reorganizáciou verejnej správy ESO sa predpokladá, že v kontaktných
miestach občana (KAMO) sa budú poskytovať aj služby súvisiace s výkonom štátnej správy
na úseku živnostenského podnikania. Prínosom pre podnikateľské subjekty, ale aj občanov
rozhodujúcich sa o vstup do podnikania bude vo väčšom rozsahu využívanie „Informačného
systému vnútorného trhu“ (IMI), ktorým 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, korektnosť
údajov v živnostenskom registri a poradenskou činnosťou pri vydávaní osvedčení
o živnostenskom oprávnení znížiť počet porušení živnostenského zákona a ostatných
súvisiacich predpisov zistených živnostenskou kontrolou.
Na úseku živnostenskej kontroly bude kladený dôraz na zodpovedné a korektné
zaznamenávanie údajov do CEZiRu – kontroly.
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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 64 548 skutočných hodín (SH), čo
predstavuje 86,06 % z plánovaných hodín. Napriek tomu všetky plánované úlohy na rok 2012
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 41.733 SH, čo predstavuje 64,65 % všetkých kapacít obvodného
úradu a ich rozdelenie podľa toho, ako sa jednotlivé odbory podieľali na plnení týchto úloh
bolo nasledovné:





odbor živnostenského podnikania
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor ekonomický a organizačný

13680,00 SH
9660,00 SH
14893,00 SH
3500,00 SH

21,19 %
14,97 %
23,07 %
5,42 %

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 5 zamestnancov na úseku
živnostenskej registrácie. Na zriadenom pracovisku v Turčianskych Tepliciach živnostenskú
agendu v plnom rozsahu zabezpečuje 1 štátna zamestnankyňa. Celkovo boli na úlohy plnené
v rámci živnostenského podnikania použité pracovné kapacity v počte 13680 SH, čo je 21,19
% všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.

6

A) úsek živnostenskej registrácie:
Odbor živnostenského podnikania evidoval k 31.12.2012 v živnostenskom registri 13
375 podnikateľských subjektov, z toho 10 157 fyzických osôb a 3 218 právnických osôb.
V roku 2012 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
vydané potvrdenia o pozastavení živ. oprávnenia
vydané potvrdenia o zániku živ. oprávnenia
vykonaná zmena zlúčením
vykonaná iná zmena, bez rozhodnutia
vydané výpisy zo živnostenského registra
vydané duplikáty
zaslané výzvy na doplnenie podania
zaslané listy podnikateľom o odmietnutí ZP prijať zmeny cez JKM
vydané osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb
odvolanie voči rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu

3
0
8
3
0
5
7
1624
1266
1098
5
1781
1457
26
32
45
17
0
0

Služby JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, ktoré využili službu JKM v roku 2012
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
Počet elektronických podaní cez ÚPVS

3809
3242
567
4833
3194
16
2080
3589
190

V roku 2012 pri celkovom počte podaní: 7619 boli odborom živnostenského podnikania
vyrubené správne poplatky vo výške 37 858,- Eur.
B) úsek živnostenskej kontroly:
Úlohy na úseku živnostenskej kontroly prednostne vykonávajú 2 pracovníčky trvalo
zaradené na úsek živnostenskej kontroly. Vzhľadom k tomu, že jedna z nich bola takmer 6
mesiacov práceneschopná, úlohy na úseku živnostenskej kontroly plnili aj 4 pracovníčky
zaradené trvalo na úsek živnostenskej registrácie. Kontrolnú činnosť vykonávali v plnom
rozsahu, chodili na kontroly, vypracovávali záznamy z kontrol, dodatky k záznamom
z kontrol, oznamovali začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty, vypracovávali
rozhodnutia o uložení pokuty a ukladali pokuty v blokovom konaní.
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Kontrolná činnosť bola v roku 2012 zameraná na kontrolu podnikateľských subjektov
podnikajúcich v skupine 111- v predmete stolárstvo, od 01.04.2012 na kontrolu
podnikateľských subjektov podnikajúcich v skupine 103 – výroba motorových a ostatných
dopravných prostriedkov a na kontrolnú činnosť na základe podnetov doručených odboru
živnostenského podnikania na vykonanie kontroly. Celkovo bolo v rámci úloh na úseku
živnostenskej kontroly v roku 2012 uskutočnených 378 kontrolných akcií a na ich základe
boli vykonané nasledovné úkony:

















počet uložených pokút v blokovom konaní
počet všetkých kontrolných akcií
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 320,- Eur)
zoznam právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty
(odstúpené na odbor ekonomický a organizačný)
odvolania voči rozhodnutiu
upozornenia na nesúlad – zaslané obchodnému registru

2
378
66,- €
2 070,- €
38
0
1
38
144
187
52
12
7
12
0
0

Na základe podnetov doručených na odbor živnostenského podnikania bolo vykonaných
24 kontrol. Vykonaním kontrol boli 3 podnety vyhodnotené ako opodstatnené, 1 podnet
čiastočne opodstatnený 20 podnetov neopodstatnených. Bolo zistené 5 porušení
živnostenského zákona. Sankcie z dôvodu preklúzie uložené neboli.
Z celkového počtu 378 vykonaných kontrol, bolo 142 kontrol so zisteným porušením
živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, čo vyjadrením v percentách predstavuje
37,6 %. Kontroly boli vykonávané podľa plánu kontrol a podľa toho, koľko zamestnancov
z úseku živnostenskej registrácie mohlo popri plnení úloh na úseku registrácie vykonávať aj
úlohy na úseku živnostenskej kontroly. Plniť úlohy na úseku živnostenskej kontroly len
s jednou kontrolórkou by bolo takmer nemožné.
Kontrolnou činnosťou bolo v roku 2012 zistené 165 porušení živnostenského zákona
a 54 porušení osobitných predpisov. Za zistené porušenia správny orgán uložil 40 sankcií
v celkovej výške 2 136,- Eur. Na výkon rozhodnutia bolo odstúpených odboru ekonomickoorganizačnému len 7 pokút v celkovej výške 320,- Eur.
Priemerná výška 1 pokuty predstavovala 53,- Eur. Pokuty boli ukladané v dolnej
hranici možnej sadzby, čo má okrem represívnej funkcie význam najmä z hľadiska prevencie.
Na úseku živnostenskej kontroly stále pretrváva vysoký stupeň rozpracovanosti. Rastie
počet osôb, ktoré majú bydlisko len obec, čo spôsobuje problémy s doručovaním,
kontrolované subjekty predkladajú obchodné dokumenty na kontrolu dodatočne. Všetky tieto
skutočnosti predlžujú priebeh a ukončenie kontroly.
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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
9 660 SH, čo je 14,97 % všetkých kapacít obvodného úradu.
A)

Činnosti v oblasti krízového riadenia:
Činnosť bezpečnostnej rady obvodu

Bezpečnostná rada obvodu Martin (BROb) v roku 2012 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 2012“ sa
uskutočnili 3 rokovania BROb (28.2.2012, 12.6.2012, 3.12.2012) .
Činnosť krízového štábu obvodného úradu
Činnosť krízového štábu Obvodného úradu Martin bola v roku 2012 zameraná k
prípravám na krízové situácie a pri ich riešení. V hodnotenom období krízový štáb rokoval
celkom dva krát pri riešení výskytu nebezpečenstva prírodných javov - ľadová povodeň,
snehová kalamita, nízke teploty, silný vietor, snehové jazyky a záveje, v dňoch 06.02.2012,
17.02.2012.
Praktická príprava dňa 29.03.2012 bola zameraná k prehĺbeniu vedomostí členov KŠ
ObÚ a členov sekretariátu KŠ k poznaniu bezpečnostného systému SR, k poznaniu
kompetencií a vykonávaniu činnosti orgánov krízového riadenia na úrovni obvodu a na úrovni
obce pri riešení úniku nebezpečnej látky. Príprava zamestnancov ObÚ Martin zaradených do
skupín a komisií pokračovala v teoretickej príprave dňa 08.06.2012. Obvodný úrad Martin
k zabezpečeniu činnosti krízového štábu má vypracovanú a spresnenú dokumentáciu
krízového štábu. Dokumentácia je vypracovaná v zmysle článku 18 Pokynu generálneho
riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, číslo: IZCO-COKR3-2012/000265-002 z 25. marca 2012.
Príprava obcí a miestnej štátnej správy na riešenie krízových situácií
Odborná príprava v roku 2012 bola zameraná na plnenie úloh podľa zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2007 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, účinného od 01.08.2011, činnosti krízového
štábu obce, spracovanie povodňového plánu obce, obec ako orgán krízového riadenia, činnosť
krízového štábu obce – plniaci úlohy v období krízovej situácie, zabezpečenie informačného
systému civilnej ochrany, hlásnej povodňovej služby a podmienok odovzdávania
meteorologických a hydrologických výstrah, povinnosti obce vyplývajúce pre obce z § 11
zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov, ďalej zo zákona č.
570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
zmien, zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve (príprava starostov obcí v dňoch
26.01.2012 a 03.07.2012). Na odbornej príprave vystúpili zástupcovia OR HaZZ Martin, OR
PZ Martin, Územnej vojenskej správy v Žiline.
Praktické súčinnostné cvičenie Obvodného úradu Martin s mestom Turčianske
Teplice, s Technickými službami Turčianske Teplice (Umelá ľadová plocha) a s vybratými
právnickými osobami mesta Turčianske Teplice po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej
s únikom chemickej nebezpečnej látky bolo vykonané dňa 29. marca 2012.
Dňa 26. 06. 2012 sa uskutočnilo Evakuačné cvičenie v obci Krpeľany, ktorého sa
zúčastnili Vodná stavba Krpeľany, obce Krpeľany, Ratkovo a Šútovo.
Dňa 11. 09. 2012 sa uskutočnilo spoločné štábne cvičenie obvodných úradov
v Žilinskom kraji, do ktorého boli zapojené subjekty Obvodný úrad Martin, Obvodný úrad
životného prostredia Martin, obce Príbovce, Benice a Rakovo. Ciele a úlohy príprav boli
splnené a vyhodnotenia z nich boli zaslané na Obvodný úrad Žilina.
Na požiadavku obcí (podľa § 10 písm. f) zákona č. 387/2002 Z. z.) sa uskutočnila
odborná príprava dňa 22. 02. 2012 v obci Žabokreky. Prípravy sa zúčastnili obce Žabokreky,
Belá-Dulice, Necpaly, Folkušová, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo
a Trnovo v celkovom počte 42 osôb.
Kontrolná činnosť a jej výsledky
Druh
kontrolovaného
subjektu
Obce
PO a FO – P
Školy
Ochranné stavby CO
Sklady materiálu CO
AHUR
Ohrozovatelia
kategórie „B“
Ohrozovatelia (NL)

Počet kontrol
Plán Skutočnosť

Výsledok kontroly
Záznam

Protokol

19
8
8
6
25
14

12
1
3
3
9
14

11
1
5
1
9
-

1
2
-

1

1

-

1

1

1

1

-

Poznámka

Probugas a.s. Martin
Úpravňa vody Turček

Kontroly funkčnosti AHUR boli vykonané v rámci výmeny zariadení pracovníkmi
Vzdelávacieho a technického ústavu KM a CO Slovenská Ľupča. Ku každému zariadeniu bol
vypracovaný zápis z pravidelného výmenného servisu prístrojov.
Počet plánovaných kontrol nebol splnený z dôvodu úsporných opatrení vydaných MV
SR.
B)

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

Obvodný úrad Martin má v súlade s Pokynom generálneho riaditeľa SKMCO MV SR
č. KMCO-27-23/CO-2008 vypracovanú „Analýzu územia z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí“ č. p. EKP COaKR-506/3-21 zo dňa 31.1.2011. Aktualizovaná analýza bola podľa
harmonogramu zaslaná na odbor COaKR ObÚ Žilina.
10

Dňa 17.10.2012 bola vykonaná kontrola ohrozovateľa nebezpečnou látkou Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti - Úpravne vody Turček. Od poslednej
kontroly boli vykonané opatrenia na eliminovanie rizík úniku nebezpečnej látky, čo bolo pri
kontrole potvrdené. Na základe listu štatutárneho zástupcu, ktorým dokladá, že vplyvom
vykonaných opatrení neprekročí pásmo ohrozenia hranicu 78 m, vykonávame zmenu pásma
ohrozenia z pôvodných 755 m na 78 m.
Posledná aktualizácia „Analýzy územia“ bola vykonaná v mesiaci september 2012.
Pre zabezpečenie úlohy o poskytnutí údajov do Analýzy..., bolo zo strany ohrozovateľa
nebezpečnou látkou - Technické služby Turčianske Teplice – Umelá ľadová plocha
zaslané na odbor COaKR „Vyhodnotenie oblasti ohrozenia pri úniku nebezpečných
chemických látok“ vypracované firmou OLBA s.r.o., Boženy Němcovej 593/68, Zemianske
Kostoľany. Toto bolo odborom COaKR ObÚ Martin posúdené. Vyhodnotenie pásiem je
vypracované tak, že nepresahujú hranicu objektu. Odbor COaKR ObÚ MT zaslal
ohrozovateľovi vyjadrenie v tom zmysle, že do vykonania úprav technológie, pre ktoré bolo
vyhodnotenie spracované nebudeme toto vyhodnotenie akceptovať.
Činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách
V roku 2012 nevznikla na teritóriu územného obvodu Obvodného úradu Martin žiadna
mimoriadna udalosť s potrebou vyhlásenia mimoriadnej situácie. Odbor COaKR z dôvodu
vzniku iných udalosti zabezpečoval nasledovné úlohy a opatrenia:
 V dňoch od 2. 3. 2012 do 5. 3. 2012 došlo v obci Bodorová k povodňovej situácii
v dôsledku vodného toku Dolinka a z topiaceho sa snehu. Správy o priebehu
a o vzniknutých škodách boli priebežne zasielané na príslušné orgány. Bola zabezpečená
verifikácia nákladov na zabezpečenie záchranných prác pri povodni. Výsledky verifikácie
boli zaslané na ObÚ Žilina a na ObÚ ŽP Martin. Dokumentácia je uložená na Odbore
COaKR ObÚ MT pod č. p. OBU-MT-CO-2012/00419.
 V dňoch od 4. 2. 2012 do 13. 2. 2012 došlo v obci Kláštor pod Znievom k povodňovej
situácii vyliatím koryta z vodného toku Znievsky potok. Správy o priebehu
a o vzniknutých škodách boli priebežne zasielané na príslušné orgány. Bola zabezpečená
verifikácia nákladov na zabezpečenie záchranných prác pri povodni. Výsledky verifikácie
boli zaslané na ObÚ Žilina a na ObÚ ŽP Martin. Dokumentácia je uložená na Odbore
COaKR ObÚ MT pod č. p. OBU-MT-CO-2012/00388.
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 Martin, ako dotknutému orgánu štátnej
správy v územnom a stavebnom konaní, k 30. 10. 2012 predložených 202 podaní.
Podrobnejšie zhodnotenie je uvedené v tabuľke.
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Počet
došlých
podaní

202

Počet uplatnených stavebnotechnických
požiadaviek na stavby z hľadiska
požiadaviek civilnej ochrany
v územnom
konaní
22

Počet
stanovísk
bez uplatnenia
požiadaviek
v stavebnom v kolaudačnom
CO
konaní
konaní
0

29

150

Počet
stanovísk
k územným
plánom
obcí a zón
1

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. Ďalej je v územnom obvode Martin vytypovaných 8 631
jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne s kapacitou 210 393 osôb, v ktorých je
možné zabezpečiť ukrytie pre 100 % obyvateľstva územného obvodu Martin.
V ochranných stavbách pre obyvateľstvo boli v roku 2012 plánované revízie
technologických zariadení avšak z dôvodu nedostatku pridelených finančných prostriedkov
tieto neboli vykonané. Ostatná revízia bola vykonaná v roku 2009.
Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania
 Meranie fotónového dávkového príkonu rádiometrom DC-3E-83 sa v roku 2012
vykonávalo podľa „Metodického usmernenia o postupe pri radiačnom monitorovaní
a o vedení dokumentácie radiačného monitorovania“ pod číslom: IZSKM-CO-1521/2011. Počet meraní vykonaných rádiometrom DC-3E-83 v roku 2012 bolo 26 krát
(každý párny týždeň). Meranie sa uskutočňuje v meste Martin, na Námestí S. H.
Vajanského č.1. Výsledky meraní sa zakladajú na odbore COaKR Obvodného úradu
Martin.
 Meranie fotónového dávkového príkonu v doplnkových miestach merania rádiometrom
DC-3E-83 v roku 2012 sa uskutočnilo na 7 miestach nasledovne: v obciach, Turček,
Jasenovo, Kláštor pod Znievom, Lipovec, Krpeľany, Blatnica a v meste Martin Vajanského námestie. Meranie sa vykonalo dvakrát ročne na všetkých stanovených
stálych meracích bodoch. Výsledky meraní boli zaslané do Vzdelávacieho a technického
ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR Slovenská Ľupča, do 15.júna za
I. polrok a do 25.novembra za II. polrok
 Odber vzorky zeminy pre gamaspektronické meranie pôd sa v roku 2012 uskutočnilo na 6
nových odberných miestach: Martin-Tomčany, Sučany, Necpaly, Blážovce, Liešno,
Turčianske Teplice. Odbery vzoriek boli doplnené o zemepisné súradnice a nadmorskú
výšku odberného miesta. Vzorky pôdy boli v mesiaci október 2012 odvezené do
Vzdelávacieho a technického ústavu KMCO MV SR Slovenská Ľupča.
Vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania
V územnom obvode Martin bolo umiestnených 53 sirén v správe Obvodného úradu
Martin. V okrese Martin sa nachádza 41 sirén (z toho 17 diaľkovo ovládaných sirén a 24
miestne ovládaných sirén) a v okrese Turčianske Teplice 12 sirén (miestne ovládaných). Pre
zabezpečenie prevádzky diaľkovo ovládaných sirén mal obvodný úrad uzavretú „Zmluvu na
poskytovanie služby prenájmu miestnych telekomunikačných okruhov a zariadení
k diaľkovému ovládaniu sirén varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany“ číslo ObÚ
Martin - 8/2007 zo dňa 19.12.2007.
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Preskúšania obvodnej siete sirén v správe Obvodného úradu Martin boli vykonávané
v termínoch stanovených SKMCO MV SR. O vyhodnotení skúšok boli posielané informácie
na Obvodný úrad Žilina, odbor COaKR a na Slovak Telecom a.s. Bratislava (na základe
uvedenej „Zmluvy“).
V rovnakých termínoch boli preskúšané aj autonómne systémy varovania
a vyrozumenia u ohrozovateľov na území obvodu Martin ( Vodárenská nádrž Turček, Správa
športových zariadení mesta Martin – Zimný štadión Martin). Preskúšania AuSVaV boli
bezporuchové.
Hospodárenie s materiálom civilnej ochrany
Obvodný úrad mal 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“, zabezpečoval Obvodný
úrad Martin z rozpočtovej kapitoly „Civilná ochrana“ (viď rozpočet organizácie).
Obvodný úrad Martin, k zabezpečeniu správy ďalšieho materiálu civilnej ochrany má
uzatvorenú „Zmluvu o výpožičke materiálu civilnej ochrany“ so 109 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 rozpočtovej kapitoly „Civilná ochrana“ (viď rozpočet organizácie).
Hospodárenie a správa uvedeného materiálu bola v roku 2012 vykonávaná v súlade
s právnymi predpismi a pokynmi vydanými Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
C)

Činnosti v oblasti hospodárskej mobilizácie

V roku 2012 boli pre Obvodný úrad Martin, pridelené finančné prostriedky z rozpočtu
na úlohy hospodárskej mobilizácie vo výške 792,00 €. K sledovanému obdobiu je v čerpaní
vykázaná skutočnosť 762,14 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 96,23
%. Z uvedeného rozpočtu boli v prevažnej miere uhrádzané náklady na vykonanie odbornej
prípravy orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a náklady na zabezpečenie
odbornej prípravy vedúcich a členov výdajní odberných oprávnení na plnenie opatrenia HM
podľa § 5 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.
Pri zabezpečovaní úloh JIS HM obvodný úrad pracuje so špecifickým aplikačným
programom JISHM/EPSIS
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“, vedené pod č.: EKP COaKR-506/26.
Samosprávne orgány územného obvodu Martin ( mestá, obce) majú zriadené výdajne
odberných oprávnení. V roku 2012 bola vykonaná aktualizácia počtu obyvateľov podľa
vekových kategórií, potreby nákupných preukazov, personálneho zloženia výdajní
odberných oprávnení a ich spojenia. Dokumentácia obcí na úseku regulácie predaja je
vypracovaná v súlade s právnymi predpismi a podľa vzorovej dokumentácie vydanej
Obvodným úradom Martin.
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D)

Činnosti v oblasti 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), na
zabezpečenie doručenia rozhodnutí prostredníctvom 64 obcí. Taktiež bola koordinovaná
činnosť pri zabezpečovaní určenia fyzickej osoby k doručovaniu doporučených zásielok
zabezpečovaním prostredníctvom obce. Rozhodnutia ObÚ k zabezpečeniu požiadaviek na
vecné plnenie sú vedené v elektronickej podobe a po ich prípadnom upresnení z ÚVS v Žiline
sú pripravené na podpis a doručenie vykonávateľom.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ Martin na úseku obrany štátu vedie,
v súlade s právnymi predpismi a Metodickým pokynom sekcie krízového manažmentu a
civilnej ochrany MV SR č. p. KM CO-51-1/KM-2008, „Evidenciu vecných prostriedkov“,
„Evidenciu požiadaviek k zabezpečeniu ubytovania“ a „Evidenciu na pracovnú povinnosť“
pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory (ďalej len „OS a OBZ“). Na základe
uvedených evidencii má obvodný úrad, pri príprave na krízovú situáciu pred vypovedaním
vojny a vyhlásením vojnového stavu, v elektronickej forme vypracované a pripravené
rozhodnutia na príslušné vecné plnenie úloh. Uvedené evidencie boli v roku 2012 priebežne
upresňované v spolupráci s údajmi zasielanými z Územnej vojenskej správy v Žiline.
Prehľad o pripravených rozhodnutiach na účely obrany štátu

Obvodný
úrad

Pracovná
povinnosť
pre OS

Doručovatelia
PR, P ObÚ

Ubytovanie
pre OS

Vecné
prostriedky
pre OS

Zmeny
požadované
ÚVS

Martin

3

118

4

44

31

Obvodný úrad Martin aj pre rok 2012 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.
E)

Činnosti v oblasti utajovaných skutočností

Správa Obvodného úradu Martin o stave plnenia úloh na úseku ochrany utajovaných
skutočností za rok 2012 bola vypracovaná v zmysle osnovy „Ročnej správy o kontrole
ochrany utajovaných skutočností“, vydanej metodickým usmernením NBÚ SR. Uvedená
správa, ako samostatný písomný materiál bola v zmysle § 8 ods. 2 písm. p) zákona
č. 215/2004 Z. z. odoslaná na Sekciu ochrany utajovaných skutočností MV SR v mesiaci
január 2013.
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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
14 893 SH, čo je 23,07 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
A) úsek priestupkov
V roku 2012 odbor VVS vybavoval 915 priestupkových vecí, z ktorých 190
nevybavených vecí prešlo z roku 2011 a zostávajúcich 725 mu bolo doručených postupne
v priebehu roku 2012. Z celkového počtu 915 priestupkových vecí bolo vybavených 741 vecí
( 657 právoplatným rozhodnutím + 24 postúpením + 60 odložením ), pričom zostávajúcich
174 vecí nebolo v roku 2012 ukončených, teda prešli do roku 2013 ako nevybavené.
Celkovo bolo v priebehu roku 2012 právoplatne ukončených 657 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
§ 30
§ 49 ods.1 písm. b)
§ 21
§ 48
§ 32

-

347 priestupkov,
158 priestupkov,
129 priestupkov,
24 priestupkov,
7 priestupkov,
7 priestupkov,
5 priestupkov,
3 priestupky,
2 priestupky,
1 priestupok.

Odbor VVS v roku 2012 prejednal v 2 prípadoch priestupky podľa osobitných
predpisov.
Súčet počtu priestupkov podľa skupín je o 26 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 2012 odbor VVS právoplatne rozhodol v 657 prípadoch, pričom bolo
uložených:







196 pokút ( z toho 107 v rozkaznom konaní),
171 pokarhaní ( z toho 43 v rozkaznom konaní),
v 220 prípadoch bolo na základe vykonaného dokazovania, konanie zastavené,
v 66 prípadoch bolo konanie zastavené zmierom,
v 2 prípadoch bolo konanie zastavené podľa § 30 zákona o správnom konaní,
v 2 prípadoch boli priestupky prejednané bez uloženia sankcie.

15

Na základe vydaných rozhodnutí boli uložené pokuty v celkovej výške 3345 € a trovy
konania vo výške 3904 €. Dobrovoľne boli uhradené pokuty vo výške 816 € a trovy konania
vo výške 1304,81 €.
Vydaním rozkazov o uložení sankcie za priestupok bolo právoplatne ukončených 150
vecí, pričom v rozkaznom konaní bolo uložených 107 pokút v celkovej výške 1789 € a 43
pokarhaní.
Na základe podaného návrhu (návrhové priestupky) bolo vybavených 143 priestupkov,
pričom bolo uzatvorených:









66 zmierov,
10 priestupkov bolo vybavených odložením,
17 priestupkov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. c/,
15 priestupkov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. j/,
2 priestupky boli zastavené v zmysle ust. § 30 ods. 1 písm. d/ zák. č. 71/1967
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
9 priestupkov bolo vybavených uložením sankcie,
4 priestupky boli postúpené inam,
16 priestupkov bolo vybavených uložením pokarhania a 4 priestupkové veci prešli
do nasledujúceho roka.

V roku 2012 bolo vydaných 1967 výpisov z evidencie priestupkov.
Odbor VVS v roku 2012 požiadal MV SR, SVS Bratislava, odbor priestupkov 85 krát
o predĺženie lehoty, z toho 30 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, Slovenské Pravno, Sklené, Turček, Turčianske Teplice ). V rámci
preneseného výkonu štátnej správy bola na činnosť týchto matričných úradov poskytnutá
dotácia vo výške 129.219,81 €.
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



do matričného archívu bolo v roku 2012 založených 353 dodatočných záznamov



v rámci zabezpečovania prípravy a vykonania skúšky matrikára a vydávania
osvedčenia o jej vykonaní, boli v roku 2012 vykonané štyri skúšky matrikára



3 krát bol vydaný súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia
úradu alebo súdu cudzieho štátu
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nebola posúdená správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na
uzavretie manželstva



vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska bolo v roku 2012
vydaných 35 rozhodnutí, za čo boli vybrané správne poplatky vo výške 2653 €



v rámci svojich povinností zabezpečovať tlačivá pre matričné knihy a ich úradné
zviazanie, bolo pre Mesto Martin zabezpečených 5 matričných kníh



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 2012 bolo vykonaných 181 Apostil, za čo boli vybrané
správne poplatky vo výške 1233 € a 20 legalizácií dokladov do zahraničia, za ktoré
boli vybrané správne poplatky vo výške 140 €



osvedčovanie listín bolo vykonané v počte 512, za čo boli vybrané správne poplatky
vo výške 348 € a osvedčovanie podpisov na listinách v počte 656, za čo boli vybrané
správne poplatky vo výške 477,50 €



v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou bol vykonaný v 4 obciach.
O vykonaných kontrolách boli spísané záznamy.

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 2012 požiadali dve právnické osoby 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.
D) úsek volieb a referenda
V roku 2012 boli organizačno-technicky zabezpečované:


nové voľby v obciach Socovce ( poslanec ), Turčiansky Ďur ( poslanec ), Ivančiná (
starosta ), ktoré sa uskutočnili dňa 27.10.2012
 voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnili 10.03.2012
Na splnenie úloh súvisiacich s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb
boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 125.206,53 €, z toho na voľby do NR SR
123.227,86 € a na nové voľby 1.978,67 €.
E) úsek registrácie
Odbor VVS na tomto úseku zabezpečuje dočasné 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 2012 nebola vymazaná žiadna nadácia.
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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 19 718,5 SH, čo je
30,55 % 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.
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 6 905 v roku
2011 a 6528 v roku 2012. 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 2012 bolo prešetrených 189 oznámení, vybavených bolo 165 oznámení
a 24 oznámení prešlo do roku 2013. Z vybavených oznámení bolo vydaných 65 rozhodnutí o
zastavení konania, 5 úradných záznamov a 49 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške
uložených pokút 11.529,80 €.
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,
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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 31 rozhodnutí o prerušení
konania. Proti 2 rozhodnutiam boli podané riadne opravné prostriedky na MF SR, z toho 1
rozhodnutie bolo potvrdené a 1 zrušené.
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 1680 čo je 2,60 % všetkých kapacít Obvodného úradu Martin.
Výkon pozostával z dielčích úkonov:
• výzva k úhrade dlžnej sumy pred začatím výkonu rozhodnutia (blokové pokuty) - 454
• oznámenie povinnému o začatí výkonu rozhodnutia, ktoré obsahuje aj výzvu na
dodatočné splnenie povinnosti - 237
• žiadosti o súčinnosť v bankách, sociálnej poisťovni, obciach, registri obyvateľov,
ústavoch na výkon trestu, a pod. - 314
• nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy, z dôchodku, prikázaním
pohľadávky z účtu v banke - 117
• návrh na exekučný výkon rozhodnutia podľa príslušných ustanovení Exekučného
poriadku - 2
• oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti exekučného príkazu - 59
• 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) - 304
• vydanie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu v ustanovení § 6a ods. 6
Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu - 138
Okrem vyššie uvedených zaslaných písomností bolo uskutočnených množstvo ďalších
úkonov, ako vyhľadávanie informácií v obchodnom, živnostenskom registri a v obchodnom
vestníku (či nebol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, likvidácia, dražba...), do programu
ASÚ bolo nahratých 8 470 záznamov a do programu evidencie pohľadávok WinPOHL 767
záznamov. V roku 2012 bolo otvorených 1050 nových spisov a uzatvorených bolo 666 spisov.
Celkovo bolo v roku 2012 vymožených 254 pohľadávok v hodnote 4552,78 €.

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 4 972,5 SH, čo je 7,7
% 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 bolo v priebehu roka prijatých,
evidovaných, a prešetrených 6 sťažnosti, z ktorých ani jedna nebola opodstatnená.
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5. Rozpočet organizácie
5.1 Rozpis rozpočtu
Činnosť Obvodného úradu Martin bola v roku 2012 zabezpečovaná rozpisom
záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2012 nasledovne:

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

Schválený
rozpočet
FK
30 487,00
714 994,00
714 994,00
336 170,00
117 491,00
91 113,00
170 220,00
129 527,00
37 693,00
3 000,00

600
610
620
630
640
641009
641009
642

01114
714 994,00
714 994,00
336 170,00
117 491,00
73 192,00
170 220,00
129 527,00
37 693,00
3 000,00

program
08C03
0220

0360

06H03
02103

17 029,00

100,00

792,00

17 029,00

100,00

792,00

Schválený rozpočet príjmov predstavoval čiastku vo výške 30.487 €.
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval čiastku vo výške 714.994 €.
Kapitálové výdavky pridelené neboli.

5.2 Úpravy rozpočtu
V priebehu roka bolo vykonaných 26 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:

kapitálové
výdavky

FK *
9500,00

1114

08C03 - obvodné úrady
220
360

600
610
620
630
640

916 884,74
365 828,74
133 913,62
127 750,24
289 392,14

769 662,56
358 861,49
131 492,51
105 744,28
173 564,28

matriky
regob
odstupné
odchodné
nemocenské
dávky

129 219,81
37 718,67
5 664,00

129 219,81
37 718,67
5 664,00

961,80

961,80

17 029,00

99,96

17 029,00

99,96

180

4 094,69

06H03
HM
2103

792,00

792,00
4 094,69

08C05
voľby
160

125 206,63
6 967,35
2 421,11
4 085,00
111 733,17

700

* 220 – Civilná ochrana, 360 – verejný poriadok, 180 – mimoriadna udalosť - povodne, 2103 – hospodárska mobilizácia, 160
- voľby
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5.3 Rozpočtové príjmy
V rámci rozpisu rozpočtu na rok 2012 boli stanovené záväzné ukazovatele na
rozpočtové príjmy vo výške 30.487,- €. Na základe očakávanej skutočnosti bol tento
ukazovateľ v priebehu roka upravený na celkovú čiastku 9.500,- €.
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2012 bolo v čiastke 11.186,60 €, čo predstavuje
117,75 % 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:
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
7.024,63 € 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 759,31 €, uhradené trovy konania
uložené v správnom konaní v celkovej výške 3.067,63 € a vratky poistného od zdravotnej
a sociálnej poisťovne za predchádzajúci rok vo výške 335,03 €. Celková výška príjmov v tejto
kategórii predstavuje čiastku 4.161,97 €.
Mimorozpočtové príjmy dosiahli čiastku 7.256,07 €, ich zdrojom boli prostriedky zo
zrážok zamestnancov na úhradu stravovania.

5.4 Rozpočtové výdavky
Rozpisom rozpočtu na rok 2012 boli Obvodnému úradu Martin schválené prostriedky
na rozpočtové výdavky v čiastke 714.994,00 €. Tieto prostriedky boli určené na úhradu
bežných výdavkov. Na kapitálové výdavky neboli rozpísané žiadne finančné prostriedky.
V priebehu roka 2012boli rozpočtovými opatreniami upravené rozpočtové prostriedky na
čiastku 916.884,74 €.
Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2012 predstavovalo čiastku vo výške 916.884,10 €,
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 2012 bolo realizované v rámci
programov:
 08C03 Obvodné úrady
790.886,21 €
 08C05 Voľby
125.206,53 €
 06H03 Hospodárska mobilizácia
791,36 €
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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 714.202,- €, rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený
na čiastku 790.886,21 € a celkové čerpanie bolo vo výške 790.886,21 €.
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 2012
schválené prostriedky vo výške 17.029 €. Rozpočet nebol v priebehu roka upravovaný a jeho
čerpanie bolo vo výške 17.029 €. Prostriedky boli rozpočtované a čerpané v rámci kategórie
630 nasledovne:
632001 Energie
633006 Všeobecný materiál
634004 Prepravné a nájom DP
635005 RŠÚ špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení
636002 Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov zariadení
637001 Školenia, kurzy, semináre
637004 Všeobecné služby
637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

3.283,00
248,70
530,77
984,00
8.462,56
299,40
2.854,80
365,77

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
3.283,00 €.
Náklady za prenájom telekomunikačných okruhov a zariadení určených diaľkovému
ovládaniu sirén predstavujú čiastku 8.462,56 €.
Na odbornú prípravu zamestnancov zaradených na úseku krízového riadenia, civilnej
ochrany a hospodárskej mobilizácie vo výške 299,40 €.
Refundácia odmien skladníkov materiálu CO a údržby objektu skladov CO činila
3.220,57 €.
Ďalšie náklady – drobné nákupy materiálu do skladov CO, oprava sirén, preprava
materiálu CO v celkovej sume 1.763,47 €.
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0360 – verejný poriadok
Na zabezpečenie činnosti na úseku verejného poriadku bolo pre rok 2012 vyčlenených
100,- €. Z uvedených prostriedkov bolo vyčerpaných 99,96 € na súčinnostné cvičenie –
činnosť orgánov krízového riadenia pri realizácii opatrení po vyhlásení mimoriadnej situácie.
0180 - transfery všeobecnej povahy :
V rámci transferov všeobecnej povahy boli Obvodnému úradu Martin vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 4.094,69 € na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami pre obce poškodené povodňami (obec Kláštor pod Znievom a Bodorová).
01114 - Obvodný úrad:
Na zabezpečenie činnosti obvodného úradu boli na rok 2012 Obvodnému úradu Martin
schválené rozpočtové prostriedky vo výške 697.063 €. Vzhľadom na nepostačujúci rozpočet
došlo v priebehu roka k jeho úprave vo všetkých kategóriách na konečnú čiastku 769.662,56
€. Prostriedky boli vyčerpané vo výške 769.662,56 € a ich použitie podľa ekonomickej
klasifikácie bolo nasledovné:
Upravený
rozpočet
769.662,56
303.496,49
16.011,16
7.513,59
4.365,19
18.942,50
8.532,49
358.861,49
25.527,89
11.280,59
4.924,82
50.359,05
2.949,37
10.247,69
3.414,98
17.084,30
5.703,82
131.492,51
2480,75
34910,66
840,03
18018,72
1,00
4131,67
45,86
269,00
2289,68
520,36
699,56

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
633003 Telekomunikačná .technika
633006 Všeobecný materiál
633015 Palivá ako zdroj energie
633016 Reprezentačné
634001 Palivo, mazacie ,oleje
634002 Servis, údržba, opravy
634003 Poistenie
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Čerpanie
769.662,56
303.496,49
16.011,16
7.513,59
4.365,19
18.942,50
8.532,49
358.861,49
25.527,89
11.280,59
4.924,82
50.359,05
2.949,37
10.247,69
3.414,98
17.084,30
5.703,82
131.492,51
2480,75
34910,66
840,03
18018,72
1,00
4131,67
45,86
269,00
2289,68
520,36
699,56

Zostatok
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
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
0,00

Upravený
rozpočet
70,00
437,99
186,00
1567,31
874,44
3109,80
56,26
7219,36
302,44
147,36
62,90
165,65
18880,49
14,40
4946,54
1434,55
0,00
2061,50
105744,28
166938,48
5664,00
0,00
961,80
173564,28
0,00

Položka ekonomickej klasifikácie
635001 RŠU interiérového vybavenia
635004 RŠÚ Prevádzkových strojov, prístr., zar.,
635005 RŠÚ špeciálnych strojov, prístrojov a zar.
635006 RŠÚ budov, objektov
635009 Softvéru
636001 Nájomné budov, objektov
636002 Nájomné prevádzk. strojov, prístr., zar.,
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
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
700 Kapitálové výdavky

Čerpanie
70,00
437,99
186,00
1567,31
874,44
3109,80
56,26
7219,36
302,44
147,36
62,90
165,65
18880,49
14,40
4946,54
1434,55
0,00
2061,50
105744,28
166938,48
5664,00
0,00
961,80
173564,28
0,00

Zostatok
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
0,00
0,00
0,00
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 31.12.2012 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 358.861,49 €, z toho pre zamestnancov
v štátnej službe 345.036,66 € a pre zamestnancov vo verejnom záujme 13.824,83 €. Čerpanie
finančných prostriedkov bolo na 100 % upraveného rozpočtu.
Priemerná mesačná mzda v roku 2012 dosiahla výšku 747,63 €, 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 683,41 €.
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 2012 na čiastku 131.492,51 €.
Odvod poistného a príspevku do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a do
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doplnkových dôchodkových spoločností dosiahol výšku 131.492,51 €, t.j. 100 % upraveného
rozpočtu.
Kategória 630 – tovary a služby
Na platby za tovary a služby, prostredníctvom ktorých bola financovaná bežná
prevádzka úradu bolo v schválenom rozpočte vyčlenených 73.192 €. Už po rozpise
schváleného rozpočtu bolo zrejmé, že pridelené finančné prostriedky nebudú postačujúce,
reálna potreba cca 41 tis. € navyše. Rozpočet nezohľadňoval výšku potreby na uhradenie
záväzkov vyplývajúcich z uzavretých zmluvných vzťahov na rok 2012 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
105.744,28 €, čerpanie na 100 %. Rozdiel medzi avizovaným nedostatkom finančných
prostriedkov a skutočným čerpaním sa dosiahol tým, že Obvodný úrad Martin naďalej
pokračoval v úsporných opatreniach, ktoré zabezpečovali čo najhospodárnejšie
a najúčelnejšie použitie finančných prostriedkov, ale aj tým, že niektoré plánované aktivity
ako nákup ochranných pracovných prostriedkov, doplnenie auto lekárničiek, opravy
služobných motorových vozidiel, revízia elektroinštalácie a iné, neboli zabezpečené pre
nedostatok finančných prostriedkov.
Na zabezpečenie prevádzky úradu boli vyčlenené prostriedky vo výške 105.744,28 €
a ich použitie bolo nasledovné:


cestovné náhrady – celá suma 2.480,75 € 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 53.769,41 € boli použité na
úhradu spotrebovanej energie, vodného, stočného (35.750,69 €), poštovné
a telekomunikačné služby ( 18.018,72 €). Objem nákladov sa odvíjal z uzatvorených
nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke, ako aj zo všeobecného nárastu cien energií
dodávateľskými subjektmi. Čerpanie bolo ovplyvnené nedoplatkom z vyúčtovania
nákladov za energie (za priestory, v ktorých obvodný úrad sídli) za rok 2011 vo výške
4.966,69 €.



materiál – na nákup materiálu boli v roku 2012 vynaložené finančné prostriedky vo výške
4.447,53 €. Najvyššie čerpanie bolo na všeobecný materiál, pričom boli zabezpečované
len najnevyhnutnejšie nákupy – papier, kancelársky materiál, tonery a tlačivá. Ostatné
výdavky boli na nákup benzínu do kosačky. Záväzný ukazovateľ na reprezentačné bol
dodržaný a v plnej výške vyčerpaný.



dopravné – zahŕňa nákup pohonných hmôt (2.289,68 €), havarijné poistenie 2 služobných
motorových vozidiel (699,56 €) a náklady za opravy a údržbu služobných motorových
vozidiel (520,36 €). Celkové čerpanie predstavuje čiastku 3.509,60 €.



rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky boli realizované nevyhnutné
opravy a údržba – interiérových dverí, dvoch kopírovacích strojov, elektrickej
zabezpečovacej signalizácie a odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v priestoroch
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skladu CO Bystrička . Vyúčtovanie nákladov za údržbu budovy, v ktorej obvodný úrad
sídli boli vo výške 1.567,31 € a na údržbu softvéru – potrebu zabezpečenia antivírusovej
ochrany počítačov a siete (874,44 €).


nájomné - bolo hradené za nájom priestorov v budove, v ktorej Obvodný úrad Martin
sídli (3.109,80 €) a prenájom poštového priečinka (56,26 €).



služby – celkové čerpanie na položke služby bolo vo výške 35.235,19 €.
Objemovo najväčšie výdavky v rámci tejto položky, boli vynaložené na zabezpečenie
stravovania zamestnancov (18.880,49 €). Ďalšie prostriedky boli použité na upratovacie
služby, servisné služby pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, služby technika
požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnická služba, ochrana majetku, cestovné náhrady
a ušlá mzda svedkom v priestupkovom konaní, poplatky banke.
Zákonom stanovený príspevok do sociálneho fondu tvoril 4.946,54 €.
Na daniach z nehnuteľnosti, poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu a úhradách za
služby v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania bolo uhradených 2.061,50 €.

Mimorozpočtové výdavky dosiahli čiastku 7.256,07 €, ich zdrojom boli prostriedky zo
zrážok zamestnancov a slúžili na úhradu stravovania.
Kategória 640 – bežné transfery
V rámci bežných transferov boli obciam poskytnuté dotácie na prenesený výkon štátnej
správy:



na úseku matričnej činnosti vo výške 129.219,81 €
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 37.718,67 €.

V dôsledku uskutočnených organizačných zmien bolo vyplatené odchodné vo výške
5.664 €.
Na nemocenských dávkach, ktoré do 10-tich dní hradí zamestnávateľ, bolo vyplatených
961,80 €.
B) Program 08C05 -Voľby
Rozpočtovým opatrením boli Obvodnému úradu Martin na zabezpečenie a prípravu
volieb do NR SR účelovo pridelené finančné prostriedky vo výške 123.227,86 €, ktoré boli
vyčerpané v plnej výške. Podrobné čerpanie bolo zaslané MV SR.
Na zabezpečenie a prípravu nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
konali dňa 27.10.2012 v 3 obciach ( Socovce, Turčiansky Ďur, Ivančiná), boli Obvodnému
úradu Martin účelovo pridelené finančné prostriedky vo výške 1.978,67 €.
C) Program 06H03 - Hospodárska mobilizácia
V rámci schváleného rozpočtu boli pre potreby zabezpečenia úloh na úseku
hospodárskej mobilizácie vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 792,- €. Čerpanie vo výške
791,36 € bolo prevažne použité na odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí na
úsekoch plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry a správy
majetku civilnej ochrany v územnom obvode Martin.
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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.
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. V roku 2012 bol prednosta obvodného úradu služobne najvyšším
vedúcim štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade.
Obvodný úrad Martin bol služobným úradom štátnym zamestnancom, ktorí vykonávali štátnu
službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme obvodného úradu.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu Martin:
Obvodný úrad Martin sa v roku 2012 vnútorne členil 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 nečlenili na oddelenia.

6.2 Charakteristika zamestnancov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov:
V roku 2012 mal Obvodný úrad Martin priemerný evidenčný počet zamestnancov 40
zamestnancov. Ku dňu 31. decembru 2012 bol fyzický stav zamestnancov 40 z toho 38
štátnych zamestnancov a 2 zamestnancov pracujúcich pri výkone práce vo verejnom záujme.
Z 38 štátnych zamestnancov bolo 5 vedúcich štátnych zamestnancov.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Martin k 31. 12. 2012 je
zobrazená v nižšie uvedenej tabuľke:
Vzdelanie

vysokoškolské II.
stupňa
vysokoškolské I.
stupňa
stredoškolské
Spolu

Prednosta
a Osobný
úrad

Odbor
ekonomický
a
organizačný

4

9

0
0
4

Odbor
VVS

Spolu

Odbor
živnostenského
podnikania

Odbor
COaKR

6

7

4

30

1

0

0

1

2

2
12

3
9

2
9

1
6

8
40
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Z celkového počtu zamestnancov k 31. 12. 2012 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. 2012:
Platová trieda
Štátny radca
Hlavný radca
Odborný radca
Samostatný radca
Radca
Spolu

Ženy
0
4
11
6
7
28

Muži
1
2
4
3
0
10

Spolu
1
6
15
9
7
38

Dvaja zamestnanci v roku 2012 pracovali vo výkone práce vo verejnom záujme a to v 9.
platovej triede zamestnankyňa s prevahou duševnej práce a v 4. platovej triede zamestnanec
s prevahou fyzickej práce.
Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Martin k 31. 12. 2012:
Ženy
Muži
Spolu

18 – 30 r.
3
0
3

31 – 40 r.
8
2
10

41 – 50 r.
9
2
11

51 – 60 r.
9
5
14

nad 60 r.
0
2
2

Spolu
29
11
40

Fluktuácia zamestnancov, výberové konanie:
V druhom polroku 2012 bol vymenovaný nový prednosta obvodného úradu. V mesiaci
december bolo uskutočnené výberové konanie na voľné miesto vedúceho štátneho
zamestnanca odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.
Na základe výsledkov výberového konania bol vymenovaný vedúci štátny zamestnanec
do stálej štátnej služby.

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 obvodného úradu bola ďalej realizovaná formou
jednorazovým príspevkom pre bezplatných darcov krvi 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.
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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.
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 2012:
Druh vzdelávania
Vzdelávacia aktivita
Počet
účastníkov
Odborné vzdelávanie Ako správne tvoriť a vykladať všeobecne záväzné
3
právne predpisy a interné akty riadenia
Pracovné právo v praxi
1
Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti FO
1
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
5
Pohľadávky a ich vymáhanie
3
Správa majetku štátu
3
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
1
Školenie ku konsolidácii
1
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
1
Uplatňovanie živnostenského zákona v aplikačnej
1
praxi jednotných kontaktných miest
Uplatňovanie živnostenského zákona v aplikačnej
9
praxi živnostenských úradov
Aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou
1
agendou
Správa registratúrnych záznamov obvodných úradov
1
Hlásenie pobytu občanov SR a súvisiacich
2
ustanovení občianskeho zákonníka
7
Zákon o štátnych symboloch a používanie úradných
pečiatok v administratívnom styku
Osvedčovanie listín a podpisov, zákon o správnych
1
poplatkoch
Uplatňovanie zákona o priestupkoch v praxi
4
Správne konanie – aplikácia správneho poriadku v
10
praxi
Organizovanie záchranných prác a výjazdové
4
skupiny
Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia
3
Odborná príprava na zabezpečovanie úloh radiačného
1
monitoringu
Inventarizácia materiálu CO – aktuálne úlohy správy
1
materiálu CO
Správne konanie, priestupkové konanie a kontrolná
2
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činnosť v civilnej ochrane
Spracovanie platieb a základ. Ovládanie modulu PSCD
Správa pohľadávok a pokút – zadávanie do formulára
Úradné dokumenty v praxi
Využívanie aplikácií CIPREGIS-u
Informačný systém SAP-HR
Dochádzkový portál
Informačný systém FABASOFT
Odborný kurz JISHM/EPSIS

3
3
24
1
1
1
36
2

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov sa v roku 2012 uskutočňovalo predovšetkým
účasťou na odborných seminároch.
Priebežné vzdelávanie zamestnancov bolo zamerané na profesijné vzdelávanie súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie a zručností v oblasti činností, ktoré vykonávajú.
Špecifické vzdelávanie bolo v roku 2012 zamerané na vzdelávanie v oblasti
osobnostného rozvoja a v oblasti informačných technológií.

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 2012
- 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 Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, 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,
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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,
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,
zabezpečujú získanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.

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 vyberajú aj súdne poplatky.
Od 1.1.2012 bola zavedená elektronická komunikácia poverených zamestnancov odboru
živnostenského podnikania a klientov prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
V rámci plnenia úloh jednotného kontaktného miesta vykonávajú poradenskú
a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.
Hlavným cieľom na úseku vedenia živnostenského registra je zabezpečiť úplnosť,
správnosť a korektnosť údajov v živnostenskom registri. Plnenie tohto cieľa je umožnené
prístupom zamestnancov do Registra obyvateľov, z ktorého zamestnanci preberajú aktuálne
údaje o podnikateľoch.
Hlavným cieľom na úseku živnostenskej kontroly je kontrolnou činnosťou,
ukladaním opatrení a sankcií zabezpečiť dodržiavanie ustanovení živnostenského zákona
a ostatných súvisiacich osobitných predpisov. Prioritou je výchova a usmerňovanie
podnikateľských subjektov na dodržiavanie platnej legislatívy pri vykonávaní podnikateľskej
činnosti, nie represia, ktorej následkom by bolo zhoršovanie podnikateľského prostredia.
Na základe úlohy stanovenej MV SR – odborom živnostenského podnikania, boli v roku
2012 vykonané kontroly podnikateľských subjektov podnikajúcich v skupine 103 – výroba
motorových a ostatných dopravných prostriedkov. Kontrolované boli podnikateľské subjekty
s predmetmi podnikania: opravy pracovných strojov, diagnostika a opravy cestných
motorových vozidiel, opravy karosérií, údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej
časti vozidla, pneuservis, lakovnícke práce, oprava a odstraňovanie nerovností karosérie.
Prioritou na úseku kontrolnej činnosti je prešetrovanie podnetov doručených na kontrolu
od občanov, právnických osôb, orgánov činných v trestnom konaní a iných inštitúcií
vykonávajúcich dozor a dohľad nad vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Úsek civilnej ochrany a krízového riadenia
Z nadriadených orgánov boli odboru civilnej ochrany a krízového riadenia pre rok 2012
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 2012“ nasledujúce hlavné ciele:
1. Zlepšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia a koordinačnú činnosť
pri riešení krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi KŠ na všetkých
úrovniach.
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2. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti KŠ
ObÚ.
3. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.
4. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných komisií,
jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy.
5. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním aktualizácie evidenčných listov
ochranných stavieb, dokumentácie chránených pracovísk.
6. Skvalitňovať posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
záujmov CO na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov
zariadení civilnej ochrany.
7. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a spolupracovať na Analýze rizík po schválení uznesením vlády
SR.
8. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti zamestnancov z odborov CO
a KR, potrebné na riešenie následkov mimoriadnej udalosti.
9. Organizovať súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany a prehlbovať jej medzinárodný
rozmer formou výmeny družstiev.
10. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe autonómnych
systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia pokrytia ohrozeného
územia varovným signálom.
11. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP
a zdokonaliť ich odbornú pripravenosť na úseku podpory obrany štátu, cestou vykonania
mobilizačných cvičení určených subjektov v súčinnosti s orgánmi špecializovanej štátnej
správy a samosprávy.
12. Dôsledne dbať na hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
určených na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu u orgánov miestnej
štátnej správy, skvalitňovať technické prostredie na prácu s jednotným informačným
systémom hospodárskej mobilizácie EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIS) a zabezpečiť
personálnu stabilitu zamestnancov určených pre prácu s týmto informačným systémom.
13. Zabezpečovať a zdokonaľovať odbornú prípravu zamestnancov obvodných úradov
vo svojej pôsobnosti a zamestnancov obcí na úseku HM.
14. Koordinovať činnosť ObÚ v svojej pôsobnosti pre realizácii úloh na úseku HM.
15. 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 s dôrazom na zvyšovanie kvality skladovania,
 zvýšenie frekvencie a množstva materiálu odsúvaného do VTÚ,
 diverzifikovanie finančných prostriedkov s cieľom zabezpečiť kontinuálne sa
prelínajúce úlohy hospodárenia s materiálom.
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16. Po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ
koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu sekcii
zaužívaným spôsobom a zabezpečovať vrátenie zapožičaného materiálu.
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. Činnosti, ktoré boli vykonávané na splnenie stanovených cieľov sú
podrobne rozpísané v kapitole 3 tejto správy.

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 2012 ako aj
zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou a vykonaním predčasných volieb do NR SR v roku
2012. Jednalo sa o nasledovné úlohy:




nové voľby v obciach Socovce, Turčiansky Ďur a Ivančiná - z hľadiska ich
organizačného a technického zabezpečenia plniť a realizovať úlohy v lehotách
určených na prípravu a vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
27.10.2012 uvedených v prílohe č. 2 k rozhodnutiu predsedu NR SR č. 132/2012 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-2012/010331 zo dňa
10.10.2012 – všetky úlohy boli splnené riadne a včas
voľby do NR SR (predčasné) z hľadiska ich organizačného a technického
zabezpečenia realizovať 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 boli splnené 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 2012 do úrovne
podpoložiek

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

14.1.2012

Stav splnenia
úlohy

úloha splnená

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

plnenie
priebežne

úloha splnená

Rozbory hospodárenia s
finančnými prostriedkami za rok
2011

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

15.2.2012

úloha splnená

Vypracovanie výročnej správy za
rok 2011

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

30.4.2012

úloha splnená

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

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

15.5.2012

úloha splnená

Zabezpečiť uskutočnenie
verejného odpočtu

Uznesenie vlády SR č.
1189/2001

31.5.2012

úloha splnená
27.5.2011

13.4.2012

úloha splnená

4.5.2012

úloha splnená

26.11.2012

Úloha splnená

31.3.2012

Úloha splnená

28.2.2012

Úloha splnená,
správa odoslaná
22.2.2012

priebežné štvrťročne

úloha splnená

Zúčtovanie finančných vzťahov so Usmernenie SVS-OEVSŠR za rok 2011
2011/010251-004
Metodický postup MV č.
Voľby do NR SR - financovanie a
SVS-OEVS-2011/027147vyúčtovanie volieb
3
nové voľby do orgánov
samosprávy obcí - financovanie
volieb v obciach Socovce,
Turčiansky Ďur, Ivančiná

usmernenie MV SR č.
SVS-OEVS-2011/0049191

Spracovanie výkazu nákladov na
spotrebované palivá a energiu

zákon č. 476/2008 Z.z. o
energetickej efektívnosti, §
11 ods.1 písm. a)

Usmernenie MVSR- odbor
Spracovanie správy o stave správy
registratúr a správy
registratúry úradu za rok 2011
dokumentov ministerstva
Predloženie kvartálnych
Opatrenia MF SR č.
finančných výkazov v roku 2012
MF/20414/2007-31

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 2012 a
dodržal všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu
schválené.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2012
Obvodný úrad Martin zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce z všeobecne
záväzných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch štátnej správy, v súlade s právnymi
predpismi platnými pre jednotlivé zabezpečované úseky. Dodržiaval všetky právne predpisy,
nariadenia a uznesenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti.
Výsledky obvodného úradu boli pravidelne polročne hodnotené v správach o činnosti
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obvodného úradu, ktoré boli predkladané MV SR. Na zlepšenie činnosti obvodného úradu
boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia a to tak v oblasti zabezpečenia vecných
úloh, ako aj v oblasti ekonomickej Na základe pravidelných hodnotení činnosti je možné
konštatovať nasledovné:





Napriek obmedzeným finančným možnostiam sa nám v roku 2012 podarilo zabezpečiť
adekvátny výkon štátnej správy, pričom boli dodržané všetky platné právne predpisy,
nariadenia a usmernenia nadriadených orgánov všetkých odboroch pre jednotlivé činnosti
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.
vzhľadom k nárastu výkonov za posledné obdobie a tendencii stáleho znižovania
rozpočtových a funkčných miest pociťujeme nedostatok v personálnom obsadení na
niektorých oddeleniach. Napriek tomu, prioritou úradu bolo plnenie zákonom zverených
úloh s dôrazom na kvalitu, odbornosť a včasnosť, pretože iba kvalitný výkon štátnej
správy vedie k spokojnosti občanov.

Hodnotenie na jednotlivých úsekoch štátnej správy:
Na úseku živnostenského podnikania sa zavedením služieb jednotného kontaktného
miesta výrazne zlepšili služby pre fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské
oprávnenie. Veľmi pozitívne je zo strany podnikateľov hodnotené zavedenie elektronickej
komunikácie občana s jednotným kontaktným miestom.
Voči rozhodnutiam odboru živnostenského podnikania, ako prvostupňového správneho
orgánu, neboli v roku 2012 podané žiadne odvolania.
Na úseku živnostenskej kontroly pretrváva vysoký stupeň rozpracovanosti, čo malo
v roku 2012 rôzne príčiny: nepreberanie listových zásielok, dodatočné predkladanie
obchodných dokumentov potrebných ku kontrole ale aj dlhodobá pracovná neschopnosť
kontrolórky. Plnenie úloh na úseku živnostenskej kontroly bolo možné zabezpečiť v roku
2012 len tým, že živnostenskú kontrolu vykonávali v plnom rozsahu aj 4 pracovníčky trvalo
zaradené na úsek živnostenskej registrácie.
Pracovníčkami odboru živnostenského podnikania je pozitívne hodnotené metodické
usmerňovanie výkonu štátnej správy odborom živnostenského podnikania MV SR, najmä
metodická pomôcka pre výkon živnostenskej kontroly z mája 2012.
Na úseku priestupkov, úseku poistenia motorových vozidiel a 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.
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,
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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 ).

Pre zjednodušenie a zníženie nákladov pri ukladaní pokút za neuzatvorenie zmluvy o
povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel 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.
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 2012
splnené na dobrej úrovni.
Návrh opatrení na zlepšenie stavu na úseku CO a KR:


V rámci pripravovanej „Koncepcie bezpečnostného systému SR“ odporúčame na
stupni územného obvodu ponechať len jeden orgán krízového riadenia, a to je
obvodný úrad.

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
AHUR
AuSVaV
BROb
CEZiR
CIPREGIS
CNP
COaKR
FO
FO-P
HM
IMI
IZS
KŠ
MŠS
NBÚ SR
NL
OBZ
ObÚŽP
OR HaZZ
OS
PO
PZ

Automatický hlásič úrovne radiácie
Autonómny systém varovania a vyrozumenia
Bezpečnostná rada obvodu
Centrálny živnostenský register
Regionálny geografický informačný systém civilnej ochrany
Civilné núdzové plánovanie
Civilná ochrana a krízové riadenie
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikateľ
Hospodárska mobilizácia
Informačný systém vnútorného trhu
Integrovaný záchranný systém
Krízový štáb
Miestna štátna správa
Národný bezpečnostný úrad SR
Nebezpečné látky
Ozbrojené bezpečnostné zbory
Obvodný úrad životného prostredia
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
Ozbrojené sily
Právnická osoba
Policajný zbor
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REGOB
RVaPS
SKMCO
SMZ
SVS
ŠÚ
ÚVS
VaV
VÚC
VTÚ KMCO

Register obyvateľstva
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany
Súťaž mladých záchranárov
Sekcia verejnej správy
Štatistický úrad
Územná vojenská správa
Varovanie a vyrozumenie
Vyššie územné celky
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej
ochrany
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