Odbor všeobecnej vnútornej správy okrem iného:
a) na úseku priestupkovom
- vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí organizácií, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch,
- objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené,
- prerokúva priestupky v prvom stupni,
- koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
- spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými
objasňovať priestupky,
- vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti a
poskytuje údaje z evidencie priestupkov oprávneným osobám.
b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov
- rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť
v Slovenskej republike, ak sa má vykonať v jeho územnom obvode a vykonáva
kontrolu nad vykonávaním zbierok,
- vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo
svojom územnom obvode.
c) na úseku matrík
- vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na
odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín a druhopisov matrík, metodicky riadi
matričné úrady vo svojom územnom obvode, zabezpečuje prípravu a vykonanie
predpísanej skúšky matrikára, spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej
knihy,
- vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo
súdu cudzieho štátu
- konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov
k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov
k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom
zástupcu,
- rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska a plní oznamovaciu povinnosť
v súvislosti so zmenou mena a priezviska,
- osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte a osvedčuje
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách a vykonáva štátny dozor na osvedčovaním
obcami.
d) na úseku hlásenia pobytu
- vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá
opatrenia na odstránenie nedostatkov,
- overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom
obvode.

