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79
Smernica
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013,
ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 2
4. V prílohe č. 6 časti A písm. a) sa za bod 8 vkladajú
ods. 6 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej nové body 9 a 10, ktoré znejú:
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých „9. vydáva preukazy na výkon kontroly, štátneho dozoru
zákonov po dohode s Ministerstvom školstva, vedy,
a odborného dohľadu štátnym zamestnancom odboru
výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom
živnostenského podnikania, pozemkového a lesného
obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom financií
odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie
Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby
a odboru opravných prostriedkov okresného úradu a
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
vedie ich evidenciu,
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 10. vedie evidenciu poverení na výkon kontroly
republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
a poverení na zastupovanie v súdnom konaní
vidieka Slovenskej republiky a Úradom geodézie,
a exekučnom konaní,“.
kartografie
a
katastra
Slovenskej
republiky
Doterajšie body 9 až 12 sa označujú ako body 11 až 14.
ustanovuje:
5. V prílohe č. 6 časti A písm. b) bode 3 sa za slovo
„úradu“
vkladajú slová „(v rozsahu: osobné číslo
Čl. I
zamestnanca, podstredisko nákladového strediska,
Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
miestnosť,
objekt/areál,
kontaktný
pracovník
č. 142/2013, ktorou sa upravujú podrobnosti
nákladového strediska)“.
o vnútornej organizácii okresného úradu (oznámenie
6. V prílohe č. 6 časti C písm. a) bode 3 sa na konci
čiastka 3/2013 V. v. SR) sa mení a dopĺňa takto:
pripájajú tieto slová: „a po splnení podmienok vydá
1. V čl. 6 ods. 3 písm. c) sa nad slovo „úradu“
živnostenské oprávnenie“.
umiestňuje odkaz 13a.
7. V prílohe č. 6 časti C písm. b) sa za 3 bod vkladá
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
nový bod 4, ktorý znie:
13a)
„ § 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej
„4. na základe kontrolných zistení:
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
4.1. rozhoduje o fakultatívnom zrušení živnostenského
v znení neskorších predpisov.“.
oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania
2. V čl. 6 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové
živnosti vlastného alebo iného podnetu, ak
písmeno d), ktoré znie:
podnikateľ závažným spôsobom porušuje
„d) rozhoduje o neupotrebiteľnosti majetku štátu
podmienky
ustanovené
živnostenským
v dočasnej správe okresného úradu,13b)“.
zákonom alebo inými osobitnými predpismi,
4.2. rozhoduje o pozastavení prevádzkovania
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa v jeho
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom
„13b) §13b zákona č. 278/1993 Z. z.“.
odbor živnostenského podnikania okresného
úradu, ktorý vydal živnostenské oprávnenie,
3. V čl. 6 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové
4.3.
rozhoduje o povinnom zrušení živnostenského
písmeno f), ktoré znie:
oprávnenia: ak podnikateľ nespĺňa podmienky
„f) vymenúva skúšobnú komisiu, ak tak ustanovuje
bezúhonnosti; ak nastanú prekážky pri
14a)
zákon, “.
prevádzkovaní živnosti podľa živnostenského
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
zákona; ak podnikateľ pri prevádzkovaní
živnosti poruší podmienky alebo povinnosti
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a)
určené zákonom ako osobitne závažné,
„ Napríklad § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009
Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.“.
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4.4. rozhoduje o fakultatívnom zrušení živnostenského 15. V prílohe č. 6 časti H písm. g) sa za bod 10.8
oprávnenia na jednu živnosť alebo viac vkladá nový bod 10.9, ktorý znie:
živností, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať „10.9. povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode
živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku
s dopravným inšpektorátom a so súhlasom
živnostenského
oprávnenia,
alebo
bez
ministerstva dopravy výnimku na nové kríženie
pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane
cesty so železnicou,“.
prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva
Doterajší bod 10.9 sa označuje ako bod 10.10.
roky,“.
16. V prílohe č. 6 časti I písm. a) bod 2.16 znie:
Doterajšie body 4 až 8 sa označujú ako body 5 až 9.
„2.16. obstaranie a schvaľovanie územného systému
8. V prílohe č. 6 časti C sa písmeno b) dopĺňa bodom
ekologickej stability okresu,“.
10, ktorý znie:
17. V prílohe č. 6 časti I písm. a) bod 2.18 znie:
„10. využíva informačný systém vnútorného trhu, v rámci
„2.18. prípravu,
schvaľovanie
a
podpisovanie
ktorého poskytuje výmenu informácií medzi
rozhodnutí o náhradách škody spôsobenej
orgánmi
členských
štátov
pri
kontrole
živočíchmi uvedenými v zozname stanovenom
podnikateľských subjektov.“.
ministerstvom životného prostredia,“.
9. V prílohe č. 6 časti D písm. d) bod 24 znie:
18. V prílohe č. 6 časti I písm. b) bod 6 znie:
„24. vypracúva
podklady
na
uloženie
pokuty
„6. rozhoduje o nároku na náhradu škody spôsobenej
v priestupkovom konaní podľa §19 zákona,“.
živočíchmi podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
10. V prílohe č. 6 časti E písm. a) bode 15 sa
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
vypúšťajú slová „v súčinnosti s príslušným komoditným
predpisov; zabezpečuje podklady pre odbor
centrom“.
starostlivosti o životné prostredie okresného úradu
v sídle kraja vo veciach náhrady za obmedzenie
11. V prílohe č. 6 časti F písm. a) sa za bod 13 vkladá
bežného obhospodarovania,“.
nový bod 14, ktorý znie:
„14. vedie evidenciu priestupkov prerokovaných 19. V prílohe č. 6 časti I písm. b) bode 17 sa vypúšťajú
odborom školstva,“.
slová „náhrady za škodu spôsobenú chránenými
živočíchmi a“.
Doterajšie body 14 až 38 sa označujú ako body 15 až 39.
20. V prílohe č. 6 časti I písm. b) bode 18 sa za slovo
12. V prílohe č. 6 časti F písm. c) sa za bod 2 vkladá
„rok“ vkladajú slová „za všetky odbory starostlivosti
nový bod 3, ktorý znie:
o životné prostredie vo svojej územnej pôsobnosti“.
„3. ukladá pokutu za správny delikt právnickej osobe
alebo fyzickej osobe - podnikateľovi podľa zákona 21. V prílohe č. 6 časti I písm. b) sa za bod 20 vkladá
č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových nový bod 21, ktorý znie:
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“. „21. zabezpečuje pracovné porady zamestnancov
odborov starostlivosti o životné prostredie okresných
Doterajšie body 3 až 29 sa označujú ako body 4 až 30.
úradov podľa jednotlivých úsekov štátnej správy
13. V prílohe č. 6 časti F písm. c) bod 14 znie:
starostlivosti o životné prostredie v pôsobnosti kraja
„14. poskytuje odbornú poradenskú činnosť riaditeľom
v súvislosti s riešením agendy podľa osobitných
škôl a školských zariadení v spolupráci s Centrom
zákonov
v oblasti
starostlivosti
o životné
bezpečnostnotechnických činností Ministerstva
prostredie,“.
vnútra Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti
Doterajšie body 21 až 24 sa označujú ako body 22 až 25.
a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany
a civilnej
ochrany pre
školy vo svojej 22. V prílohe č. 6 časti J písm. i) bode 20 sa na konci
zriaďovateľskej pôsobnosti,“.
čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová:
„navrhuje prednostovi okresného úradu v sídle kraja
14. V prílohe č. 6 časti F písm. c) sa vypúšťajú
skúšobnú komisiu pre skúšky poľovníckeho
body 15 až 17.
hospodára,“.
Doterajšie body 18 až 30 sa označujú ako body 15 až 27.
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23. V prílohe č. 6 časti K sa vypúšťajú body 4 a 5.
24. V prílohe č. 6 sa časť K dopĺňa bodmi 4 až 20,
ktoré znejú:
„4. spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho
zákona a štátnu dokumentáciu podľa § 11 zákona
č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov,
5. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť
druhostupňového orgánu v katastrálnom konaní,
6. vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na
plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na
úseku katastra,
7. spolupracuje so zamestnancami iných orgánov
kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej
kontroly výkonu technických a hospodárskych
činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra,
8. vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní
sťažností a petícií okresným úradom,
9. plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných predpisov,
10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona
a zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov a vedie ich evidenciu,
okresný úrad v sídle kraja ďalej
11. koordinuje a zabezpečuje školenia a pracovné
stretnutia pri zmenách právnych a technických
predpisov a iných aktov riadenia na úseku katastra
nehnuteľností,
12. metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej
oblasti na úseku katastra,
13. kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom
konaní,
14. pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti
katastrálnych odborov,
15. vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov,
technických noriem, interných predpisov a iných
aktov riadenia vydaných na ich základe,
16. prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi
kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie
a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaným
subjektom na odstránenie zistených nedostatkov
a príčin ich vzniku,
17. vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich
vzniku u opodstatnených sťažností,
18. vyhotovuje ročnú správu o kontrolnej činnosti na
úseku katastra a správu o vybavovaní sťažností a
petícií na odbore pre Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad
geodézie“),
19. spracúva podklady na uplatnenie náhrady škody
spôsobenej pri výkone štátnej správy pre úrad
geodézie,
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20. vyhotovuje sumár evidencií priestupkov okresných
úradov vo svojej územnej pôsobnosti prerokovaných
na úseku geodézie, kartografie a katastra a zasiela ho
úradu geodézie;“.
25. V prílohe č. 6 časti K písm. b) sa vypúšťajú body 6
až 14.
26. V prílohe č. 6 časti K písm. c) sa vypúšťa
uvádzacia veta k bodu 10.
27. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bode 2 sa za slovo
„zabezpečuje“ vkladajú slová „v súčinnosti s oddelením
zápisov práv k nehnuteľnostiam“.
28. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bode 5 sa za slovo
„chyby“
vkladajú
slová
„údajov
katastra
nehnuteľností“.
29. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bod 10 znie:
„10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra
nehnuteľností, ktoré je potrebné zabezpečiť pred
overením geometrických plánov, pred overením
geodetických činností pre pozemkové úpravy, pred
overením zriadenia a aktualizácie podrobných
geodetických bodov, pred meraním alebo
digitalizáciou a zobrazením predmetov, ktoré sa
preberajú do základných štátnych mapových diel
veľkej mierky,“.
30. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bod 14 znie:
„14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby
registrov
obnovenej
evidencie
pozemkov
a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených
s úhradou príspevkov,“.
31. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bod 17 znie:
„17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových
používateľov informačného systému katastra
nehnuteľností v súvislosti s novým programovým
vybavením,“.
32. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bode 18 sa na konci
pripájajú tieto slová: „a spolupracuje pri zabezpečení
prevádzky a funkčnosti technických zariadení na
pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje
archiváciu súborov popisných informácií a súborov
geodetických informácií katastra nehnuteľností,“.
33. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bode 25 sa slová
„vedie knihu poskytovania“ nahrádzajú slovami
„eviduje poskytovanie“.
34. V prílohe č. 6 časti K písm. d) sa za bod 28 vkladá
nový bod 29, ktorý znie:
„29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné
stanoviská na rozhodovaciu činnosť prvostupňovému
orgánu v katastrálnom konaní,“.
Doterajšie body 29 až 50 sa označujú ako body 30 až 51.
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35. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bod 36 znie:
„36. spracúva návrhy katastrálnych území na obnovu
operátov katastra nehnuteľností a na tvorbu
vektorových máp pre úrad geodézie,“.

45. Príloha č. 6 sa dopĺňa časťou
vrátane nadpisu znie:
„ČASŤ N.
KLIENTSKE CENTRUM

36. V prílohe č. 6 časti K písm. d) bod 39 znie:
„39. vydáva preukazy oprávňujúce na vstup a vjazd na
cudzie nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky
pre fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce
geodetické a kartografické činnosti,“.

1. je priestor okresného úradu na vybavovanie vecí
fyzických osôb a právnických osôb v prvom
kontakte s okresným úradom, v ktorom sa:
1.1. plnia úlohy okresného úradu v určenom rozsahu,
1.2. môžu plniť úlohy aj iných subjektov verejnej
správy,
2. činnosti v klientskom centre vykonáva zamestnanec
zaradený v príslušnom organizačnom útvare
okresného úradu alebo iného subjektu verejnej
správy,
3. dohľad nad činnosťou klientskeho centra vykonáva
prednostom určený zamestnanec okresného úradu,
ktorý najmä:
3.1. dohliada na optimálne personálne obsadenie
klientskeho centra,
3.2. dohliada na materiálno-technické vybavenie
klientskeho centra,
3.3. spolupracuje s vedúcim odboru, vedúcim
zamestnanom iného subjektu verejnej správy,
prednostom a analyticko-metodickou jednotkou
sekcie verejnej správy ministerstva za účelom
efektívneho zabezpečenia úloh v klientskom
centre,
3.4. poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí
fyzických
osôb
a právnických
osôb
v klientskom centre,
3.5. prijíma, eviduje a vybavuje podnety fyzických
osôb
a právnických
osôb
súvisiacich
s činnosťou klientskeho centra.“.

37. V prílohe č. 6 časti K písm. d) sa vypúšťa bod 43.
Doterajšie body 44 až 51 sa označujú ako body 43 až 50.
38. V prílohe č. 6 časti K písm. d) sa vypúšťajú body
48 a 49.
Doterajší bod 50 sa označuje ako bod 48.
39. V prílohe č. 6 časti L sa písm. a) dopĺňa bodom 3,
ktorý znie:
„3. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu povinnej
osoby (§19 ods. 2 zákona o slobode informácií);“.
40. V prílohe č. 6 časti L písm. e) sa vypúšťa bod 52.
Doterajšie body 53 až 63 sa označujú ako body 52 až 62.
41. V prílohe č. 6 časti L písm. f) bod 7 znie:
„7. vybavuje opakované podania podľa § 57
katastrálneho zákona, ktoré vybavil katastrálny
odbor a podania, ktoré smerujú proti výsledku
vybavenia podaní podľa § 57 katastrálneho zákona
katastrálnym odborom,“.
42. V prílohe č. 6 časti L písm. f) sa vypúšťa bod 13.
43. V prílohe č. 6 časti M bod 1 znie:
„1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona
č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií
podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje
informácie podľa zákona o slobode informácií,“.
44. V prílohe č. 6 sa časť M dopĺňa bodmi 9 a 10,
ktoré znejú:
„9. poskytuje
súčinnosť
centru
podpory
pri
uskutočňovaní výkonu rozhodnutia okresného úradu,
10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom
centre okresného úradu.“.

N,

ktorá

Čl. II
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Č. p.: SVS-OKMVS1-2014/009576
Robert Kaliňák v. r.

