VÝROČNÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Prednostka:

Obvodný úrad Čadca
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
tel. č. : ++421-41-430 87 81, fax : ++421-41-430-87 55
rozpočtová organizácia
PaedDr. Danka Jašurková

Adresy pracovísk :
Obvodný úrad Čadca
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Obvodný úrad Čadca
Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca
Vysunuté pracovisko Obvodného úradu Čadca v meste Turzovka, Jašíkova 178 bolo
k 31. 12. 2010 zrušené z dôvodu racionalizačných opatrení.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad je právnická osoba - rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými
vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
vnútra“). Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú
štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme obvodného úradu. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho
činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria
tieto úseky štátnej správy.
Obvodný úrad vydáva na základe zákonov, v ich medziach a na základe
splnomocnenia zákona vyhlášky.
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné
administratívnoprávne činnosti v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach takto:
I.
Organizačný odbor
a) na úseku organizačnom
1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu; pripravuje porady prednostu
s vedúcimi jednotlivých odborov,
2. pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých súčasťou
je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladá ich
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),

3. vypracúva záznamy a závery z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých úloh,
4. zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracuje
s jednotlivými odbormi,
5. prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“); sťažnosti
prešetruje, ak smerujú proti zamestnancom organizačného odboru alebo proti vedúcemu
iného odboru,
6. vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností
(§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z.),
7. zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností, ktorú
prednosta obvodného úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky
alebo ministerstvu vnútra (§ 10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.),
8. kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov, ak prednosta touto kontrolou poveril organizačný
odbor (kontrolu vykonáva vedúci odboru) (§ 23 ods. 1 a 2 zákona č. 9/2010 Z. z.),
9. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje
vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení zákona č. 112/2010 Z. z.),
10. sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov,
11. na základe podkladov z odborov vypracúva informáciu o plnení opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov, vykonáva analýzu a vyhodnocovanie výsledkov
z kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a zovšeobecňuje poznatky z vybavovania
sťažností a petícií občanov,
12. vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov,
13. vypracúva zameranie svojej kontrolnej činnosti a sleduje vypracovanie takýchto zameraní
jednotlivými odbormi na príslušné polročné obdobie; zabezpečuje vyhodnotenie plnenia
svojho zamerania a plnenie zameraní, ktoré mu predložili odbory, zapracúva do plánu
kontrolnej činnosti obvodného úradu kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo
zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 544/2002 Z. z.“),
14. poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,
15. plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
16. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu
o poskytnutých informáciách podľa zákona o slobode informácií,
17. môže spolupracovať s orgánmi verejnej správy iných štátov, najmä na účel vzájomnej
výmeny skúseností pri zabezpečovaní úloh štátnej správy (§ 4 ods.7 zákona č. 515/2003
Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
znení zákona č. 102/2010 Z. z.), pritom spolupracuje s ďalšími odbormi obvodného úradu,
b) na úseku informatiky
1. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke
informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva vnútra (ďalej
len „informačný systém verejnej správy“),
2. v oblasti koncepčného a operatívneho plánovania je priamo riadený ministerstvom vnútra,
3. spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii
projektu informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho životnosti
a v častiach týkajúcich sa obvodného úradu na základe pokynov ministerstva vnútra,
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4. zabezpečuje preberacie konania dodávok informačných technológií v súlade s projektmi
informačného systému verejnej správy, ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe
pokynov ministerstva vnútra,
5. zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a štátneho archívu alebo pobočky štátneho
archívu v sídle obvodného úradu,
6. rozpracúva v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie
jednotlivých aplikácií vydaných ministerstvom vnútra na podmienky obvodného úradu
a zodpovedá za plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
7. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon
v znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej správy,
8. pripravuje technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb
v oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného úradu,
9. pripravuje podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie
tovarov a služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných
technológií) v rámci ročného rozpočtu obvodného úradu a štátneho archívu alebo pobočky
štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
10. rozpracúva a realizuje v spolupráci s ostatnými odbormi a štátnymi archívmi alebo
pobočkami štátneho archívu v sídle obvodného úradu systém smerníc o bezpečnosti
v informačnom systéme verejnej správy vydaných ministerstvom vnútra pre obvodné
úrady a štátne archívy alebo pobočky štátneho archívu a zodpovedá za plnenie úloh z nich
vyplývajúcich na obvodnom úrade,
11. zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade
a štátnom archíve alebo v pobočke štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
12. vedie evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,
13. zúčastňuje sa na poradách organizovaných ministerstvom vnútra k problematike
koordinácie budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy, dáva podnety
na rozvoj informatizácie verejnej správy v odvetvovej pôsobnosti ministerstva vnútra
a zabezpečuje plnenie ich záverov,
14. operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, rieši problémy súvisiace s budovaním
a prevádzkou informačného systému verejnej správy,
15. vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
16. poskytuje odborné služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného
systému verejnej správy,
17. presadzuje a koordinuje realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému
verejnej správy,
18. na základe metodického usmernenia hlavného bezpečnostného manažéra koordinuje
vzdelávanie zamestnancov – používateľov informačného systému verejnej správy
zamerané na vyššiu bezpečnostnú kultúru,
19. vypracúva vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému,
20. organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania a udržiavania
bezpečnosti informačného systému,
c) na úseku správy registratúry
1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa § 16 ods. 2 zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),
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2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16
zákona č. 395/2002 Z. z., § 17 až 24 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 628/2008 Z. z.“),
3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk
a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov (§ 18 až 20
zákona č. 395/2002 Z. z.),
4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry (§ 16 ods. 2 písm. g)
zákona č. 395/2002 Z. z.),
5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z., § 15 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 628/2002 Z. z.),
6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry
obvodného úradu,
7. v spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie
správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho
pracoviskami,
8. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,
využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
d) činnosť podateľne obvodného úradu
1. zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného
systému,
2. zabezpečuje styk s poštovým úradom,
3. zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,
4. zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu,
5. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,
6. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom,
7. zabezpečuje výber správnych poplatkov v hotovosti.
II.
1.

2.

3.

4.
5.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

a) na úseku priestupkovom
vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 372/1990 Zb.“)
a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej
príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.),
prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
(§ 67 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických
osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje
úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona SNR č. 372/1990
Zb.),
prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55
a § 74 zákona SNR č. 372/1990 Zb., § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
vedie evidenciu priestupkov (89a zákona SNR č. 372/1990 Zb.) a zabezpečuje súčinnosť
s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
(§ 56 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
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6. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia
dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
7. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom
činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať
priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného
zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným
a správnym orgánom iných štátov (§ 89a ods. 4 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
8. prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.),
9. prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (§ 21a zákona o slobode
informácií),
b) na úseku matrík
1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov (zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon NR SR č. 154/1994 Z. z.“),
2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
3. metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu vedenia
matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 31
ods. 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
4. zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní
(§ 41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách (ďalej len „vyhláška MV SR
č. 302/1994 Z. z.“),
5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu
cudzieho štátu,
6. v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva (§ 28 ods. 5 zákona NR SR č. 154/1994
Z. z.),
7. je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
alebo zmeny priezviska (§ 9 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov),
8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému
úradu,
9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky MV
SR č. 302/1994 Z. z.),
11. osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2001 Z. z.“),
12. vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon č. 599/2001
Z. z.),
13. overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak (§ 18 ods. 3 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej
republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 63/1973
Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb.“),
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2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku
bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod
výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu (§ 18 zákona č. 63/1973 Zb.),
3. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom
územnom obvode (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR
č. 63/1993 Z. z.),
4. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona o štátnych symboloch
(§ 14 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.),
5. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce (§ 20 zákona
č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov),
6. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode
zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 (§ 9 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) na úseku volieb a referenda
1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4,
§ 41 ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky
(§ 8 ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b), § 48
ods. 4, § 50 ods. 2, § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov),
3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (§ 11a
ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52
ods. 3, § 53, § 57a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov),
4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
(§ 16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 22 ods. 4, § 43, § 50, § 55 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení
zákona č. 335/2007 Z. z. (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“),
5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9 ods.
2 písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39, § 41
ods. 3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení
neskorších predpisov),
6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3 až 6, § 23 ods. 5,
§ 26 ods. 2, § 27, § 29a zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení neskorších predpisov),
7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí,
1. predkladá ministerstvu vnútra stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb
do orgánov samosprávy obcí,
f) na úseku registrácie
1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované
podľa Občianskeho zákonníka,
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2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka (výmaz z registra),
3. oznamuje ministerstvu vnútra, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky
a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka.
III.

Odbor živnostenského podnikania
Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“)
a) na úseku živnostenskej registrácie
1. prijíma ohlásenia živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“),
2. zisťuje, či má ohlásenie náležitosti podľa § 45, § 45a a § 46 (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
3. skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
4. vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3, 4 a § 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
5. rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47 ods. 9 zákona
č. 455/1991 Zb.),
6. prijíma žiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne
zapisujú do obchodného registra, o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10
ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
7. prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na
zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia
o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č.
455/1991 Zb.),
8. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného
registra skúma, či slovenská právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky
(§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
9. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného
registra fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do
obchodného registra skúma, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona
č. 455/1991 Zb.),
10. rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia
o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (§ 10 ods. 3 a 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
11. posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou
činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť
z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona
č. 455/1991 Zb.),
13. posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 zákona
č. 455/1991 Zb.),
14. posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb.
s prílohou č. 4),
15. vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti
alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
16. rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia (§ 47 ods. 6 zákona
č. 455/1991 Zb.),
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17. rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona
č. 455/1991 Zb.),
18. rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením (§ 47 ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),
19. vyzýva podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak
výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin (§ 47 ods. 10
zákona č. 455/1991 Zb.),
20. rozhoduje o zastavení konania v prípade, ak podnikateľ nepredloží právoplatný rozsudok
o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991
Zb.),
21. rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa
podmienku bezúhonnosti (§ 47 ods. 10 v spojení s § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
22. rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo
viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť
zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach
(§ 11 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
23. rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom, alebo
reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie
nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení,
či na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol
konkurz vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory
(§ 8 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
24. vydáva novo vzniknutým spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia
obchodnej spoločnosti alebo družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených
živnostenským zákonom osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 14 ods. 3, § 15 zákona
č. 455/1991 Zb.),
25. vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí
pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
26. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania
živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
27. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky
bezúhonnosti (§ 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
28. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania
živnosti (§ 58 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
29. rozhoduje o pozastavení prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa vo
svojej územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom živnostenský úrad, ktorý vydal
osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 58 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
30. rozhoduje v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach
preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,
31. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské
právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie (§ 66b ods. 2 písm. a) zákona
č. 455/1991 Zb.),
32. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba
ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
33. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu
a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona
č. 455/1991 Zb.),
34. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do
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systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na
účely zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
35. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady vrátane súdnych
poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného
registra (§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),
36. overuje osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na zápis do
obchodného registra ( §5b ods.3 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č.530/2003 Z. z.“),
37. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide
o zastúpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),
38. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra
(§ 5c ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
39. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b ods.
2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
40. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra doložku osvedčujúcu zaplatenie
súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku
(§5c ods.4 zákona č. 530/2003 Z. z.),
41. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej
podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. ods. 1 písm. a) zákona
č. 530/2003 Z. z.),
42. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),
43. preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do
systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis
údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich
správnosť (§ 66ba ods.5 zákona č. 455/1991 Zb.),
44. zasiela bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyžadované na účel vydania výpisu
registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
45. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na
registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia,
oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej podateľne
spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne,
k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo ( § 66ba ods.6 a 7 zákona
č. 455/1991 Zb.),
46. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu
prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra, k zasielaným údajom pripája
pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
47. prevádza prijaté listinné dokumenty do elektronickej podoby (§ 66ba ods. 4 písm. a)
zákona č. 455/1991 Zb.),
48. sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú
dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, registrovému súdu a Registru
trestov GP SR (§ 66 ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
49. prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
b) na úseku vedenia živnostenského registra
1. zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZíR) v členení na verejnú
a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),
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2. vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
3. vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe,
ktorej sa údaje týkajú (§ 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
4. vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri (§ 60a ods. 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
5. zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým
vydal doklady o živnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
6. prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, § 66ba
ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. a § 5c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.),
7. zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre
dotknuté príslušné orgány (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
8. v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
a) zabezpečuje úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov,
b) usmerňuje prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,
c) vedie internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského
registra,
d) zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
e) zabezpečuje náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke
informačného systému živnostenského registra,
9. potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch
o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods. 2
zákona č. 455/1991 Zb.),
11. zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise
podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov,
že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená (§ 60 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
7. upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom
Zápisu v obchodnom registri (§200a ods.4 Občianskeho súdneho poriadku),
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

c) na úseku živnostenskej kontroly
kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných
ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§ 65b
zákona č. 455/1991 Zb.),
rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení
skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné
prostredie (§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona č. 455/1991
Zb.),
vyhotovuje záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
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10. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi
štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri
prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
11. kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona
č. 455/1991 Zb.),
12. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje
ubytovacie služby v horskej oblasti, viesť knihu vychádzok a výstupov (§ 7 ods. 1 písm.
c) zákona č. 544/2002 Z. z.),
13. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje
ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti zriadiť na všeobecne
prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej
služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti (§ 7 ods. 2 písm. b)
zákona č. 544/2002 Z. z.),
14. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu vydať a na viditeľnom mieste umiestniť
pravidlá správania sa na lyžiarskej trati (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z.),
15. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň
jej náročnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
16. na základe výsledkov vlastnej kontroly plnenia povinností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti (§ 7
ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) a povinností prevádzkovateľa
lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu (§ 8
ods. 1 písm.b) zákona č. 544/2002 Z. z.) vykonáva postih za porušenie právnych
povinností zákona č. 455/1991 Zb..
IV.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

a) na úseku civilnej ochrany
riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických
osôb a obcí vo svojom územnom obvode podľa § 13 a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č.
42/1994 Z. z.“),
uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí
podľa § 9 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 387/2002 Z. z.“),
koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní
(§ 9 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby
na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút
(§ 31 až 33 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
vypracúva analýzu územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnej udalosti (§ 13 a 14
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými
osobami a v rozsahu ustanovenom zákonom im ukladá úlohy, zabezpečuje precvičenie
plánu ochrany obyvateľstva a vypracúva podklady do plánu ochrany obyvateľstva (§ 13
a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie, aby
zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti (§ 21 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
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8. plánuje, riadi a vykonáva odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre
potrebu územia a zariadení civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
9. v mimopracovnom čase zabezpečuje plnenie úloh vyčlenením zamestnanca z odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§ 6 a § 14
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z., § 8 a 9 zákona č. 387/2002 Z. z, § 96 Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov),
10. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany
vedie prehľad o organizácii a stave pripravenosti jednotiek civilnej ochrany (§ 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
11. zabezpečuje zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby civilnej ochrany (§ 6 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z.),
12. vypracúva a koordinuje opatrenia plánu ochrany obyvateľstva a podieľa sa na zaisťovaní
bezpečnosti obyvateľstva ohrozeného prepravou nebezpečných látok (§ 13 a 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
13. organizuje a koordinuje prieskum a monitorovanie príslušného územia (§ 6 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
14. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany (§ 13 a 14 zákona NR SR č. 42/ 1994
Z. z.),
15. plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, ak nepatrí
do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí (§ 14 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
16. rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.
z.),
17. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo do
pôsobnosti právnických osôb (§ 13 a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
18. pripravuje návrhy na realizáciu opatrení v postihnutých alebo ohrozených priestoroch (§ 6
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
19. plánuje a spravuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie civilnej
ochrany vo svojom obvode (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
20. koordinuje a riadi úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového
ubytovania osôb (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
21. poskytuje odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam
pri plnení úloh a opatrení civilnej ochrany (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
22. vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,
v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej
ochrany (§ 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
23. uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej
ochrany pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania
záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických
parametrov zariadení civilnej ochrany (§ 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. l) zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
24. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu
povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany (§ 4 ods. 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
25. v spolupráci s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a inštitúciami s humanitným
poslaním organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej
ochrane (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
26. riadi prípravu na civilnú ochranu (§ 18 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
27. riadi a organizuje prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc (§ 14 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z.),
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28. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie
obyvateľstva obvodu prostriedkami individuálnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z.),
29. vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu; ak presahuje územný obvod neodkladne
oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja potrebu vyhlásenia mimoriadnej situácie na
území kraja (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
30. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy (§ 14 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
31. neodkladne informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny kraj,
obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky
(§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
32. koordinuje zásobovacie zabezpečenie osôb pri evakuácii podľa vyhlášky MV SR
č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z.“),
33. koordinuje zásobovanie jednotiek civilnej ochrany vykonávajúcich záchranné práce na
území postihnutom mimoriadnou udalosťou podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej
ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z. (ďalej len „vyhláška MV SR
č. 523/2006 Z. z.“),
34. zabezpečuje núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb postihnutých
mimoriadnou udalosťou (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
35. vypracúva plán zásobovacieho zabezpečenia osôb pri evakuácii (príloha č. 6 bod 1 písm.
e) vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z.),
36. vedie prehľad o stravovacích zariadeniach a ubytovacích zariadeniach a predkladá ich do
plánovacej dokumentácie obvodného úradu v sídle kraja (zákon NR SR č. 82/1994 Z. z.
o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov),
37. uplatňuje svoje požiadavky a požiadavky obcí na poskytnutie pohotovostných zásob štátu
po vyhlásení mimoriadnej situácie a bezodkladne o tom informuje obvodný úrad v sídle
kraja (§ 7 až 7d zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení
neskorších predpisov),
38. podieľa sa na aktualizácii databázy geografického informačného systému CIPREGIS (§ 13
a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
39. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe podľa § 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2002 Z. z.“),
40. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch
pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany (§ 26 ods. 8 písm. b) zákona č. 261/2002
Z. z.),
41. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií (§ 26 ods. 8 písm.
c) zákona č. 261/2002 Z. z.),
42. poskytuje náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany
alebo v priamej súvislosti s ňou (§ 29 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
43. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému na
nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytuje jednorazovú
peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, ktorá zodpovedá rozsahu tohto
obmedzenia (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
44. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu (§ 8 ods. 2 a § 9 ods. 2
zákona č. 387/2002 Z. z.),
45. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu zameranej na
dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z.,
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46. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom č. 544/2002
Z. z., ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu,
47. na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania,
Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov prejednáva priestupky
za porušenie § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7
(§ 13 zákona č. 544/2002 Z. z.),
48. rozhoduje o uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie § 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9
a § 10 (§ 14 zákona č. 544/2002 Z. z.),
49. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom (§ 12a zákona
č. 544/2002 Z. z.),
50. na základe podnetov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému
prejednáva priestupky za porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/2002 Z. z.“),
51. plní úlohy pri ochrane pred povodňami (§ 34 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred
povodňami (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.“),
52. zabezpečuje hlásnu a povodňovú službu a varovanie obyvateľstva pri povodniach (§ 15
zákona č. 7/2010 Z. z.),
53. analyzuje a vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na
vykonávanie povodňových záchranných prác (§ 19 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.),
54. vysiela na žiadosť prednostu obvodného úradu životného prostredia zástupcu do obvodnej
povodňovej komisie (§ 27 ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z.),
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

b) na úseku krízového riadenia
pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa zabezpečenia
obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu
majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na
obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy
a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v
čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa čl. 1 ods. 2
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon č. 227/2002 Z. z.“),
pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej
situácie a krízových situácií a pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti
okresu v obvode pôsobnosti obvodného úradu a návrhy opatrení na predchádzanie
krízovej situácie (čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a materiály na plnenie
úloh, ktorými sa realizujú rozhodnutia bezpečnostnej rady obvodu v období krízovej
situácie (čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a vykonáva kontrolu
plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej
územnej pôsobnosti (čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou (čl. 10
ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
zabezpečuje prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo
všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl (čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a návrh
ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie
a ochrany utajovaných skutočností pre obvodný úrad, koordinuje plnenie úloh podľa
pokynov a usmernení ministerstva vnútra a príslušných ústredných orgánov štátnej správy,
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8. plní úlohy sekretariátu krízového štábu obvodného úradu, podieľa sa na príprave
materiálov na rokovanie krízového štábu a vedie jeho dokumentáciu (§ 9 ods. 2 zákona
č. 387/2002 Z. z.),
9. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 9 ods. 1 písm.
b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
10. spolupracuje pri koordinácií činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
11. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií (§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002
Z. z.),
12. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom,
obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení
(§ 9 ods. l písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.),
13. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí (§ 9
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),
14. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),
15. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie (§ 9
ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.),
16. môže uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu (§ 14 zákona č. 387/2002 Z. z.),
c) na úseku obrany štátu
1. vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu
kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní
mobilizačných cvičení podľa § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 319/2002 Z. z.),
2. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a)
zákona č. 319/2002 Z. z.),
3. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci
s územnou vojenskou správou kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona
č. 319/2002 Z. z.),
4. spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru
a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona
č. 319/2002 Z. z.),
5. spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení jej evidencie, určovaní a kontrole
vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných
v čase vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z.),
6. vedie v spolupráci s územnou vojenskou správou evidenciu fyzických osôb, ktorým môže
byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie
obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.),
7. ukladá pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 319/2002
Z. z.),
8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom
vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 319/2002
Z. z.),
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9. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie
(§ 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.),
10. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám
povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym
zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i)
zákona č. 319/2002 Z. z.),
11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu povinnosť
a) zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie
a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,
b) vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného
zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.),
12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených
síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona
č. 319/2002 Z. z.),
13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm.
l) zákona č. 319/2002 Z. z.),
14. doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.),
15. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky územnej vojenskej správy
podľa § 11 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“),
16. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov obvodného úradu od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.),
17. oznamuje územnej vojenskej správe meno a priezvisko prednostu obvodného úradu, ktorý
je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby (§ 17 ods. 1 písm. k) zákona č. 570/2005
Z. z.),
14. môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
(§ 32 zákona č. 319/2002 Z. z.),
d)na úseku hospodárskej mobilizácie
1. vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie podľa § 14 ods. 1 písm. a) bodov 1 až 5 zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 414/2002
Z. z.“),
2. rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich
kontrolu (§ 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.),
3. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie (§ 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z.),
4. koná vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov (§ 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 414/2002 Z. z.),
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5. uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa
v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 414/2002 Z. z.),
6. informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, pokiaľ informácie nie sú dostupné
prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie(§ 14 ods. 1
písm. f) body 1 a 2 zákona č. 414/2002 Z. z.“),
7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej
mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie a spolupracuje
pri tom s obcami vo svojom územnom obvode (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 414/2002
Z. z.),
8. dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.),
9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu vyžaduje
od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov o poistencoch alebo od úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie na účel
možnosti uloženia pracovnej povinnosti (§ 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.),
10. príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti ur1čuje subjekty
hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie, mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie, zrušuje určené subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. c) body 1 až 3 zákona č. 414/2002
Z. z.),
11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje
písomný príkaz fyzickej osobe - podnikateľovi a fyzickej osobe na vykonanie pracovnej
povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi
a fyzickej osobe na vecné plnenie; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z.),
12. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti (§ 14 ods. 3 písm. e) zákona č. 414/2002 Z. z.),
13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych
regulačných opatrení (§ 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 414/2002 Z. z.),
14. informuje obvodný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 14 ods. 3 písm. g) bodov
1 až 6 zákona č. 414/2002 Z. z.),

1.

2.

3.
4.

e) na úseku ochrany utajovaných skutočností
Prednosta obvodného úradu najmä:
utvára podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje kontrolu ochrany
utajovaných skutočností na obvodnom úrade a u podnikateľa, ktorému bola postúpená
utajovaná skutočnosť podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákon a č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“),
určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami a zabezpečuje vedenie zoznamu funkcií (§ 8 ods. 2 písm. d) zákona
č. 215/2004 Z. z.),
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené
zamestnancov obvodného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z.),
žiada Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom odboru ochrany utajovaných
skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra
o vykonanie bezpečnostnej previerky pre navrhované osoby, ktoré sa majú oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné; zabezpečuje
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predloženie podkladových materiálov a ich vyhodnotenie (§ 8 ods. 2 písm. f) zákona
č. 215/2004 Z. z.),
5. žiada Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom odboru ochrany utajovaných
skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra
o zastavenie bezpečnostnej previerky s uvedením dôvodu (§ 24 ods. 3 zákona č. 215/2004
Z. z.),
6. určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného
stupňa utajenia s vymedzením rozsahu a zodpovedá za podpísanie záznamu o určení
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia
o mlčanlivosti a zrušuje takéto určenie; pri oboznamovaní sa s utajovanými
skutočnosťami stupňov utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné zabezpečuje zaslanie kópií
týchto dokumentov Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom odboru ochrany
utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva
vnútra do 30 dní; zabezpečí založenie originálov do osobného spisu (§ 8 ods. 2 písm. g)
zákona č. 215/2004 Z. z.),
7. zabezpečuje vedenie evidencií a zoznamov oprávnených osôb a osôb, ktorým oprávnenie
zaniklo (§ 8 ods. 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z.),
8. zasiela Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom odboru ochrany utajovaných
skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra
hlásenie o zmene mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti
a bezúhonnosti oprávnenej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 8
ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z.),
9. zabezpečuje oboznámenie zamestnancov obvodného úradu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných
skutočností, vyžaduje ich dodržiavanie a prijíma opatrenia pri ich porušení (§ 6 ods. 2
zákona č. 215/2004 Z. z.),
10. zabezpečuje predloženie žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca
odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva vnútra; na základe úspešného absolvovania skúšky
bezpečnostného zamestnanca na Národnom bezpečnostnom úrade ho písomne poveruje
plnením úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností (§ 4 ods. 1 a 7 vyhlášky NBÚ
č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca
(ďalej len „vyhláška NBÚ č. 331/2004 Z. z.“),
11. zodpovedá za podpísanie a zaslanie kópií záznamov o zániku určenia oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné Národnému
bezpečnostnému úradu prostredníctvom bezpečnostného úradu (§ 41 zákona č. 215/2004
Z. z.),
12. predkladá odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva vnútra na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných
skutočností na podnikateľa (§ 43 a 44 zákona č. 215/2004 Z. z.),
13. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva vnútra podklady o certifikovaných mechanických zábranných
prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch (§ 54 ods. 4 zákona
č. 215/2004 Z. z.),
14. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva vnútra správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za
predchádzajúci kalendárny rok, ako aj zoznam všetkých utajovaných písomností
označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné, ktoré boli zaevidované v protokoloch
utajovaných písomností príslušného stupňa utajenia v predchádzajúcom kalendárnom roku
v termíne do konca januára (§ 8 ods. 2 písm. p) a r) zákona č. 215/2004 Z. z.),
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15. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
chráneného priestoru (§ 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z., vyhláška NBÚ č. 336/2004
Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006
Z. z.),
16. prešetruje okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje
rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie
ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo
zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie (§ 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 215/2004
Z. z. a § 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (ďalej len
„vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z.“),
17. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne
príslušnému útvaru Policajného zboru, o čom upovedomí odbor ochrany utajovaných
skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra (§ 25
vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z.),
18. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých
proti neoprávnenej manipulácii a zasiela ju Národnému bezpečnostnému úradu
prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra do 30 dní od jej zistenia; ak bola vec
oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu orgánu,
ktorému bolo trestné oznámenie podané;
Bezpečnostný zamestnanec najmä:
1. vedie zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné
a zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 6 písm. b) a c) vyhlášky NBÚ
č. 331/2004 Z. z.),
2. vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam
a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (§ 6 písm. a) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),
3. vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami (§ 6 písm. d) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),
4. vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,
5. podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnených manipulácií a vedie ich
zoznam,
6. plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom
prednostom,
7. zúčastňuje sa školení, ktoré k ochrane utajovaných skutočností organizuje odbor ochrany
utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva
vnútra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.
Odbor ekonomický
a ) na úseku rozpočtu a účtovníctva
predkladá ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu verejnej správy,
vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra správy o hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami,
vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra podklady do návrhu štátneho záverečného
účtu,
zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu,
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7. poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti
a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej
republiky; zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
8. poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb
a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,
9. plní úlohy klienta štátnej pokladnice,
10. predkladá ministerstvu vnútra žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
11. predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií
a oznamuje zmeny v registri investícií,
12. vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov,
13. spracúva štátne štatistické výkazy,
14. usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám,
15. rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečuje ich
vymáhanie,
b) na úseku vnútornej prevádzky
1. zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany,
2. zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
3. zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky,
4. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
5. zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
6. vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
7. zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku,
8. nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vysporiadanie vzťahov
trvalého užívania,
9. zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
10. zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb,
11. spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb
a referenda,
12. rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď vlastník je
povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona o Horskej
záchrannej službe (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z).
1.
2.
3.

4.
5.

6.

VI.
Osobný úrad
plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom
úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom
úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“),
realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri
výkone práce vo verejnom záujme,
vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov
a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest
v služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme,
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7. sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie podľa § 63
zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania,
8. vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov
v rozsahu svojej pôsobnosti,
9. zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme,
10. zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie,
11. plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
12. vypracúva návrh sociálneho programu služobného úradu vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu,
13. spolupracuje s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb obvodného
úradu,
14. predkladá ministerstvu vnútra podklady k návrhu na zostavenie systemizácie,
15. predkladá ministerstvu vnútra žiadosti o zmeny v systemizácii;

1.

2.

3.

4.

Právnik:
zabezpečuje právnu agendu obvodného úradu vrátane právneho zastupovania Slovenskej
republiky a obvodného úradu pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní ( napr. § 1
ods.1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z.z.),
nakladá s pohľadávkami štátu v správe obvodného úradu, uskutočňuje výkon
právoplatných rozhodnutí, ktorými príslušný odbor rozhodoval v 1. stupni o právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb podľa
zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vrátane
vymáhania peňažných plnení po odstúpení od príslušných odborov,
spolurozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď
vlastník je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona (§ 6 ods.
2 zákona č. 544/2002 Z.z.),
nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vysporiadanie vzťahov
z trvalého užívania.

Každý odbor spolupracuje so zodpovedným zamestnancom odboru organizačného pri
prešetrovaní sťažností a petícií podľa vecnej príslušnosti a poskytuje prístup k informáciám
podľa zákona č.211/2000 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDÝM ORGÁNOM A JEHO
POSLANIE
Obvodný úrad Čadca nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom ani inou
inštitúciou.

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Zoznam základných produktov/činností Obvodného úradu Čadca je podrobne
rozvedený v bode 2 výročnej správy. Uvedený zoznam plne vyťažuje kapacity organizácie.
Prevažná časť úloh je dlhodobého resp. stáleho charakteru. Obvodný úrad Čadca v roku 2010
nevykonával podnikateľské aktivity (neumožňuje to zákon o rozpočtových pravidlách).
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Aktivity úradu boli zamerané na výkon štátnej správy. Stručný prehľad podľa
jednotlivých úsekov je nasledovný:
Obvodný úrad Čadca ako celok vybral v roku 2010 správne poplatky vo výške
10 680,00 €, ktoré boli ešte v roku 2010 odvedené na Daňový úrad Čadca.
Obvodný úrad Čadca v roku 2010 zabezpečoval štyri plebiscity: Komunálne voľby nové – Krásno nad Kysucou, Voľby do NR SR, Referendum a Komunálne voľby.
Podľa organizačného odboru, ktorý vykonáva správu registratúry, Obvodný úrad
Čadca v roku 2010 zaevidoval celkom 11 608 spisov a 26 232 záznamov. Do ďalšieho roku
prešlo za celý úrad 691 nevybavených spisov. Najviac prenesených spisov do roku 2011 má
osobný úrad a odbor všeobecnej vnútornej správy. Za osobný úrad sú to spisy týkajúce sa
vymáhania pokút podľa § 71 zák. č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a § 88 zák.
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Odbor všeobecnej vnútornej
správy preniesol do roku 2011 väčšinou priestupkové spisy. Obvodný úrad vykonal a ukončil
12 vyraďovacích konaní. Vyradených bolo celkom 85 bežných metrov registratúrnych
záznamov. Z toho 78 bežných metrov z agendy predchodcov úradu a 7 bežných metrov
registratúrnych záznamov Obvodného úradu Čadca. Z vyraďovacích konaní najrozsiahlejšie
bolo vyraďovanie agendy odboru sociálnych vecí, odboru financií a odboru životného
prostredia. Do štátneho archívu bolo odovzdaných iba 1,25 bežných metrov archívnych
dokumentov, nakoľko tento, z nedostatku voľných kapacít, neprijíma registratúrne záznamy
trvalej dokumentárnej hodnoty. V roku 2010 štátny archív síce získal ďalšie priestory, ale
tieto vyžadovali úpravu a vybavenie regálmi. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa to
však nemohlo zrealizovať. Z týchto dôvodov náš úrad vyraďoval v roku 2010 väčšinou
registratúrne záznamy bez znaku hodnoty „A“.
Obvodný úrad Čadca odborom všeobecnej vnútornej správy vykonal v roku 2010
okrem zabezpečovania volieb nasledovné činnosti:
Počet priestupkov a ich vybavenie: 1 197, z toho 220 nevybavených z roku 2009, 946
došlých v roku 2010, postúpených inam bolo 31 a odložených bolo 96 priestupkov, na
spracovanie bolo 1 135 priestupkov. Počet vybavených priestupkových vecí v r. 2010 bol
940, počet prechádzajúcich vecí do ďalšieho roka 195 súvisel so zrušením pracoviska
Obvodného úradu v meste Turzovka a presťahovaním dvoch zamestnancov - odborného radcu
a radcu na pracovisko v Čadci v druhej polovici decembra 2010, ale aj s tým, že časť
postúpených alebo odovzdaných vecí z OR PZ Čadca v decembri 2010 bolo potrebné po
zaevidovaní postúpiť pred začatím konania na došetrenie jednotlivým OO PZ SR.
Najpočetnejšiu skupinu priestupkov tvorili priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. § 49 cit. zák. v počte 717, čo je nárast oproti roku 2009, kedy ich
bolo spolu 664, Mierny nárast nastal aj u priestupkov proti poriadku v správe z 13 v r. 2009
na 17 v r. 2010. Výraznejší pokles zaznamenala priestupkovosť na úseku proti majetku podľa
ust. § 50 cit. zák. z 214 v r. 2009 na 161 v r. 2010. Mierny pokles nastal aj u priestupkov
proti verejnému poriadku podľa ust. §§ 47 a 48 cit. zák. z 13 v r. 2009 na 10 v r. 2010.
V r. 2010 nebol zaznamenaný žiaden priestupok podľa ust. § 42a cit. zák. na úseku práva na
prístup k informáciám, 5 priestupkov bolo prejednaných podľa ust. § 21 ods. 1 cit. zák.,
6 priestupkov bolo prejednaných na úseku ochrany proti alkoholizmu a iným toxikomániám
podľa ust. § 30 ods. 1 cit. zák., čo je takisto mierny pokles oproti r. 2009, keď bolo na tomto
úseku prejednaných 9 priestupkov. Tri priestupky boli prejednané na úseku podnikania podľa
ust. § 24 cit. zák., 1 priestupok bol prejednaný na úseku kultúry podľa ust. § 32 cit. zák.
a 2 priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy podľa ust. § 42 cit. zák..
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V r. 2010 bolo prvostupňovým správnym orgánom prejednaných 161 priestupkov
proti majetku podľa ust. § 50 cit. zák., čo je pokles oproti r. 2009, kedy ich bolo 214.
Väčšinou sa jednalo o krádeže vecí, drobné podvody, sprenevery a o poškodzovanie cudzej
veci. U mladistvých páchateľov bolo najúčinnejšou prevenciou prejednanie veci pred
správnym orgánom za prítomnosti zástupcu orgánu starostlivosti o dieťa a zák. zástupcu.
U dospelých páchateľov sa ešte účinnou javí hrozba trestného stíhania za opakovaný skutok
podľa ust. § 212 ods. 2 písm. f) Trest. zákona, čo je však možné aplikovať len u krádeží.
Prevenciu anuluje postoj poškodených k vlastnému majetku (voľne položené veci v baroch,
pohostinstvách). Želaný efekt pri riešení majetkových priestupkov priniesla pravidelná
spolupráca s políciou pri objasňovaní majetkových deliktov stretnutiami s príslušníkmi
jednotlivých OO PZ. V r. 2010 to viedlo k zlepšeniu objasnenosti majetkových priestupkov,
najmä pri vzniku majetkovej škody (objektívne zistenie výšky spôsobenej škody, jej úhrady
páchateľom po oznámení skutku, vyjadrenie poškodeného o trvaní na jej náhrade), čo
umožnilo 32 vecí vybaviť v rozkaznom konaní. Pri priestupkoch týkajúcich sa úmyselného
poškodenia cudzej veci pretrváva nízke právne povedomie občanov, ktorí si chcú občianskoprávne spory (vlastnícke vzťahy k pôde a lesom, ale aj pôžičky) riešiť cez priestupkové
konanie. Pre odplatnosť a zdĺhavosť súdnych konaní berú právo do vlastných rúk, dopúšťajúc
sa protiprávnosti. Pretrváva neochota obcí riešiť takéto oznámenia ako zásah do pokojného
stavu podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka, radšej vec postúpia správnemu orgánu, hoci
riešenie je v ich kompetencii a znížilo by to nápadovosť priestupkov proti majetku, ale aj
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu (zásahy do vlastníckych práv sú označené aj
ako schválnosti).
Priestupkovosť mladistvých - pri analýze priestupkovosti mladistvých občanov
konštatujeme jej značný pokles priestupkových vecí z 51 v r. 2009 na 24, čo je takmer
o polovicu. Stagnácia priestupkovosti nastala len u skupiny priestupkov poriadku v správe,
kde sme v r. 2009 aj v r. 2010 nezaznamenali žiaden priestupok. Ku poklesu došlo
u priestupkov proti verejnému poriadku, v r. 2009 boli prejednané 2 priestupky a v r. 2010
žiaden. Mierny pokles nastal u priestupkov proti majetku z 18 v r. 2009 na 14 v r. 2010.
Najväčší pokles však nastal u priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu z 30 v r. 2009 na
10 v r. 2010. Jeden mladistvý sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa
ust. § 49 ods. 1 písm. e) cit. zákona o priestupkoch a 9 priestupkov bolo podľa ust. § 49 ods.
1 písm. d) cit. zákona o priestupkoch.
Počet postúpených vecí Obvodným úradom v Čadci orgánom činným v trestnom
konaní (recidíva - § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona): 1.
V rámci súčinnosti správny orgán vybavil 1 250 dožiadaní z Úradov justičnej
a kriminálnej polície PZ SR, prokuratúr, súdov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej
informačnej služby, poisťovní a iných orgánov verejnej správy.
Skladba a počet uložených sankcií podľa skutkových podstát:
§ 21 ods. 1 písm. f) cit. zák.: 1 pokarhanie, 4 pokuty v sume 95 €,
§ 24 ods. 1 písm. c) cit. zák.: 3 pokuty v sume 160 €,
§ 30 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 1 pokarhanie, 3 pokuty v sume 45 € ,
§ 32 cit. zák. : 1 prejednanie veci,
§ 42 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 1 pokarhanie,
§ 47 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 4 pokuty v sume 70 €,
§ 47 ods. 1 písm. b) cit. zák.: 1 pokuta v sume 16 €,
§ 49 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 7 pokarhaní, 7 pokút v sume 85 €,
§ 49 ods. 1 písm. c) cit. zák. : 1 pokuta v sume 20 €,
§ 49 ods. 1 písm. d) cit. zák.: 128 pokarhaní, 301 pokút v sume 4 973 €,
§ 49 ods. 1 písm. e) cit. zák. : 1 pokarhanie,
§ 50 ods. 1 cit. zák: 2 prejedn. veci, 41 pokarhaní, 78 pokút v sume 2 068 €.
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Počty a sumy sankcií sú uvádzané vrátane rozkazných konaní.
V prejednávaných veciach 3 priestupkové veci boli ukončené prejednaním veci bez
uloženia sankcie, bolo uložených 94 pokarhaní a 104 pokút v sume 2 209 €. V rozkaznom
konaní bolo uložených 86 pokarhaní a 297 pokút v sume 5 303 €. Celkom bolo uložených
pokút 401 v sume 7 512 €. Celková suma uložených pokút je vyššia oproti r. 2009 ( 7 218 €)
z dôvodu, že správny orgán pri opakujúcich sa konaniach toho istého páchateľa pristúpil
k zmene druhu sankcie alebo k zvýšeniu sankcie - pokuty.
Prvostupňový správny orgán vedie evidenciu pokút uložených na jeho účet za osobitné
skutkové podstaty (§ 21, 42a), evidenciu uložených trov konania a poriadkových pokút.
Pokuty ukladané na účty obcí vedieme v osobitnej evidencii, nakoľko tieto nie sú
pohľadávkami štátu. Na účty obcí v územnom obvode okresu Čadca bolo uložených 397
pokút v sume 7 417 €, vymožených bolo 4 392,23 €, čo je 59,21 % a súvisí to so zvýšenou
spoluprácou obcí oproti minulému obdobiu. Stav uložených trov priestupkového konania je
v sume 2 016 €, z toho bolo vymožených 1 986,57 €, čo je 98,54 %. Príčinou vysokej
úspešnosti vo vymáhaní trov konania je používanie prepojenia na aplikáciu REGOB v rámci
systému MAKOP, ako aj spolupráca odboru VVS s ekonomickým odborom a právnikom
úradu, ktorý realizoval výkon rozhodnutia. Na účet Obvodného úradu Čadca boli uložené
4 pokuty za skutkovú podstatu podľa ust. § 21 ods. 1 písm. f ) cit. zák. v sume €, 95,
vymožená bola 1 v sume 50 €. Za priestupok na úseku prístupu k informáciám podľa ust.
§ 42a cit. zák., ani podľa osobitných právnych predpisov, nebola uložená žiadna sankcia.
V roku 2010 bolo prejednaných 375 priestupkov v rozkaznom konaní, čo je nárast
oproti r. 2009 (341). Najväčšiu skupinu tvorili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.
Uplatnenie rozkazného konania súviselo so stavom objasnenosti skutkov z jednotlivých OO
PZ, Mestskej polície Čadca alebo odd. Železničnej polície a jednak s počtom návrhových
deliktov, či priestupkov proti majetku, kde sa bolo treba vysporiadať s náhradou spôsobenej
škody. Postúpené či odovzdané veci z OR PZ Čadca neboli objasnené, v niektorých
prípadoch boli dokonca bez zistenia páchateľa. Vec bola správnemu orgánu vyšetrovateľom,
či povereným príslušníkom PZ postúpená alebo odovzdaná v zákonom stanovenej lehote po
podaní trestného oznámenia s vypočutím oznamovateľa skutku bez vypočutia podozrivého
a ďalšieho objasnenia veci. K zlepšeniu objasnenosti skutkov čiastočne prispeli pravidelné
porady s príslušníkmi OO PZ. Počet právoplatných rozkazov súvisel aj s tým, ako obvinení
často využívali inštitút podania odporu. V rozkaznom konaní bolo 297 v celkovej sume
5 303, čo je nárast oproti roku 2009, keď bolo v rozkaznom konaní uložených 247 pokút
v sume 4 839,5 €.
V roku 2010 bolo prejednaných 58 návrhových deliktov, všetky podľa ust. § 49 ods.
1 písm. a) cit. zák. (ublíženie na cti inému), čo je pokles oproti roku 2009 (65), všetky
priestupky spáchali dospelí páchatelia, na úseku prístupu k informáciám nebol prejednaný ani
jeden priestupok, podľa ust. § 42a zák. o priestupkoch. V 11 prípadoch sa správnemu orgánu
podarilo zmieriť účastníkov konania v priestupkových veciach podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a)
cit. zák. (ublíženie na cti inému), čo je mierny pokles oproti r. 2009 (15). Podľa ust. § 30 ods.
1 písm. d) správneho poriadku bolo zastavených 25 vecí z dôvodu, že účastník konania –
navrhovateľ na výzvu správneho orgánu nedoplnil podanie – kvalifikovaný návrh.
V r. 2010 bol odvolací orgán v 16 prípadoch požiadaný o predĺženie lehoty na
rozhodnutie podľa ust. § 49 ods.2 správneho poriadku, čo je pokles oproti r. 2009, kedy ich
počet bol 27.
V okrese Čadca boli realizované matričné zápisy nasledovne (údaje z 18 matričných
úradov):
Kniha narodení
1257,
Kniha manželstiev
410,
Kniha úmrtí
1119.
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Apostilácia a legalizácia osobných dokladov do cudziny: 65.
Zmena mena a priezviska (počet vydaných prvostupňových rozhodnutí): 15.
Počet osvedčení listín: 138.
Počet osvedčení podpisov: 469.
Obvodný úrad Čadca odborom živnostenského podnikania v roku 2010 vykonal
predovšetkým nasledovné činnosti:
Počet vybraných pracovných činností za rok 2010:
− vydanie rozhodnutia na úseku registrácie
2511,
− vybrané úkony (osvedčenia o živnostenskom oprávnení, oznámenie o pozastavení,
zmeny, výpisy so ŽL, zániky oprávnení)
5642.
Vyhodnotenie služieb jednotného kontaktného miesta - počet podnikateľských
subjektov, ktoré využili JKM:
− daňové riaditeľstvá
4609,
− zdravotná poisťovňa
3250,
− obchodný register (od 1. 6. 2011)
15.
Počet kontrolných akcií v sledovanom období
Vydané rozhodnutia na úseku kontroly
Výška uložených pokút
Všetky iné vykonané úkony

387.
97.
6 775,00 €.
656.

Rámcová činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2010:
Odbor COaKR plní špecifické a rôznorodé úlohy. Jeho hlavným poslaním je ochrana
životov, zdravia a majetku občanov, vytváranie podmienok na prežitie za mobilizácie
všetkých dostupných zdrojov počas mimoriadnej situácie alebo krízových stavov.
Odbor COaKR sa v roku 2010 podieľal na riadení povodňových záchranných prác
počas povodní v mesiacoch máj – jún a august – september a zároveň zabezpečoval finančné
likvidácie nákladov na záchranné povodňové práce a jednorazové odškodnenie rodinám
postihnutým povodňami:
Povodne máj – jún 2010
Počet obcí
Suma v €
23
109.400

Povodne august – september 2010
Počet obcí
Suma v €
15
103.100
Jednorazové odškodnenie
Počet rodín
Suma v €
36
15 400

Odbor COaKR okrem iného plní aj funkciu sekretariátu Bezpečnostnej rady obvodu
Čadca a Krízového štábu Obvodného úradu Čadca. V roku 2010 sa tieto riadiace orgány
podieľali na cvičení „Žilina 2010“, zameranom na prípravu opatrení na ochranu obyvateľstva
v prípade havárie vodnej stavby Nová Bystrica. Cvičenie bolo hodnotené pozitívne.
Odbor COaKR v septembri 2010 zorganizoval súťaž pre žiakov základných škôl,
zameranú na získanie návykov sebaochrany pri mimoriadnych udalostiach. Súťaže sa
zúčastnilo 35 žiakov, včítane pedagogického dozoru.
Zamestnanci odboru COaKR v tom istom roku vykonali 17 odborných prednášok
v školských alebo sociálnych zariadeniach zameraných na sebaochranu a vzájomnú pomoc pri
situáciách, ktoré sa odchyľujú od normálu.
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Odbor ekonomický zabezpečuje prierezové činnosti v Obvodnom úrade Čadca,
zabezpečuje
účtovníctvo,
rozpočtovníctvo,
autoprevádzku,
materiálno-technické
zabezpečenie, správu majetku štátu v správe úradu a pod.. Rozhoduje v prvom stupni
o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 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, kde v roku 2010 na základe oznámenia
Slovenskej kancelárie poisťovateľov podľa § 19 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. vyzval
k predloženiu dokladov preukazujúcich existenciu poistenia zodpovednosti 226 povinných.
Za porušenie tohto zákona v 45 prípadoch úrad zinkasoval pokuty vo výške 2342,20 €, ktoré
sú príjmom štátneho rozpočtu.
Do činnosti osobného úradu, kde je zaradený právnik Obvodného úradu Čadca patrí
i realizácia výkonu rozhodnutí podľa V. časti zákona č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní.
Ide o výkon rozhodnutí vydávaných odborom všeobecnej vnútornej správy v priestupkových
konaniach a rozhodnutí vydávaných odborom živnostenského podnikania na úseku kontroly
živnostenského podnikania. Agendu výkonu rozhodnutí realizuje právnik.
V roku 2010 bolo z jednotlivých odborov odstúpené k realizácii výkonu rozhodnutia
264 prípadov, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo výšku uložených pokút 4943,48 €
a trov konania 2118,67 €. Z uvedeného počtu 264 prípadov bol výkon rozhodnutia
zrealizovaný úspešne v 74 prípadoch, čo vo finančnom vyhodnotení činilo sumu 1170,96 €
na pokutách a 612,18 € na trovách konania.
V roku 2010 pokračoval aj výkon rozhodnutí, ktorý začal pred rokom 2010. Bolo tak
celkom v 299 prípadoch. Vo finančnom vyhodnotení išlo o sumu 6048,42 € na pokutách
a 2100,91 € na trovách konania. Z uvedených prípadov bolo v roku 2010 ukončených 78
prípadov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1080,39 € na pokutách a 427,8 € na
trovách konania.

Obdobie
Rok 2010
Z predch. obd.

Počet
prípadov
264
299

Výška
pokút
(€)
4943,48
6048,42

Počet
ukonč.
prípadov
2118,67
74
2100,91
78

Výška
trov (€)

Výška
vymožených
pokút (€)
1170,96
1080,39

Výška
vymožených
trov (€)
612,18
427,80

V roku 2010 bol podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o majetku štátu odpredaný
nasledujúci prebytočný majetok štátu:
KN-C 708/5, zast. plocha a nádvorie o výmere 176 m2 – predajná cena 13 800,- €,
KN-C 1123, zast. plocha a nádvorie o výmere 793 m2 – predajná cena 14 100,- €,
KN-C 1483/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 927 m2 – predajná cena 4 250,- €.

Presná kvantifikácia nákladov (výdavkov) na úzko vymedzený okruh činností je veľmi
náročná a nespĺňa svoj účel z dôvodu vzájomného prelínania sa činností, kumulácie činností,
existencie prierezových činností, pretože Obvodný úrad Čadca je organizáciou so širokou
štruktúrou činností. Hrubé určenie jednotlivých výdavkov na jednotlivé odbory, ktoré
vykonávajú činnosti uvedené v bode 2 tejto správy, je možné na základe podielu počtu
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zamestnancov konkrétneho odboru a celkového počtu zamestnancov úradu, resp. platových
výmerov zamestnancov konkrétneho odboru a celkovému úhrnu platových výmerov:

Výdavok/Org. útvar

Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
Poistné a príspevok do
poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
(Nemocenské dávky)
Spolu

Odbor
Odbor civilnej
Odbor
organizačný,
Odbor
ochrany a
všeobecnej
Celkové
ekonomický, živnostenského
krízového
vnútornej
výdavky
osobný úrad,
podnikania
riadenia
správy
prednosta
378 489,87
154 918,63
73 956,51
93 706,40
55 908,34
132 870,77

54 384,96

25 962,80

32 896,10

19 626,90

108 567,01
716,17

42 921,84
293,13

20 198,51
139,94

30 297,77
177,31

15 148,89
105,79

620 643,82

252 518,56

120 257,76

157 077,58

90 789,92

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Čadca dodržiava postupy, pokyny a metodické usmernenia v zmysle
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Obvodný úrad má spracované v danej oblasti nasledovné predpisy:
- Smernica o finančnom riadení a vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a
priebežnej finančnej kontroly;
- Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva a spôsob obehu účtovných dokladov;
- Smernica o verejnom obstarávaní.
Rozpočet finančných prostriedkov a ich čerpanie vo funkčnej klasifikácii 01. 1. 1. 4 –
Krajské a okresné úrady, ich čerpanie za rok 2010 udáva nasledujúca tabuľka:

Bežné výdavky
z toho
Mzdy, platy,
služobné príjmy a
OOV
Poistné a príspevok
do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Schválený
Upravený
Čerpanie (€) Čerpanie v %
rozpočet (€) rozpočet (€)
695 654,00
797 087,43
797 084,26
100,00
326 196,00
378 490,24
378 489,87
100,00

114 005,00

132 871,04

132 870,77

100,00

105 837,00
149 616,00

108 569,54
177 156,61

108 567,01
177 156,61

100,00
100,00

Záväzné limity a ich použitie boli dodržané. Kategória 640 – bežné transfery
predstavuje čerpanie v čiastke 177 156,61 €, z toho finančné prostriedky na odstupné
predstavovali čiastku 15 964,50 €, odchodné 5 666,00 € a nemocenské dávky 716,17 €.
Rozpočet finančných prostriedkov a ich čerpanie vo funkčnej klasifikácii 02.1.0.3Hospodárska mobilizácia udáva nasledujúca tabuľka:
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Bežné výdavky
z toho
Tovary a služby

Schválený
rozpočet (€)
450,00
450,00

Upravený
Čerpanie (€) Čerpanie v %
rozpočet (€)
448,00
447,60
100,00
448,00
447,60
100,00

Rozpočet finančných prostriedkov a ich čerpanie vo funkčnej klasifikácii 02. 2. 0.–
Civilná ochrana a ich čerpanie udáva nasledujúca tabuľka:

Bežné výdavky
z toho
Tovary a služby

Schválený
rozpočet (€)
5 726,00
5 726,00

Upravený
Čerpanie (€) Čerpanie v %
rozpočet (€)
6 726,00
6 726,00
100,00
6 726,00
6 726,00
100,00

Rozpočet finančných prostriedkov a ich čerpanie vo funkčnej klasifikácii 01.8. 0 –
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy udáva nasledujúca
tabuľka:

Bežné výdavky
z toho
Bežné transfery

Schválený
rozpočet (€)
0,00
0,00

Upravený
Čerpanie (€) Čerpanie v %
rozpočet (€)
176 825,22
176 825,22
100,00
176 825,22
176 825,22
100,00

Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu nákladov na zmiernenie škôd
spôsobených snehovou kalamitou v roku 2009 a na úhradu nákladov na záchranné práce
v súvislosti so snehovou kalamitou a povodňami v roku 2010. Tieto prostriedky boli
poukázané príslušným obciam, na základe predložených podkladov verifikovaných
verifikačnou komisiou zamestnancami obvodného úradu.
Čerpanie finančných prostriedkov vo funkčnej klasifikácii 01. 6. 0 – Všeobecné
verejné služby inde nezaradené udáva nasledujúca tabuľka:

Komunálne voľby
Komunálne voľbynové
Voľby do NR SR
Referendum
Výdavky spolu

610-Mzdové 620-Odvody
prostriedky
do poistn.
(€)
fondov (€)
4 062,00
1 369,53
560,00
3 466,00
1 666,00
9 754,00

189,58
1 173,70
552,27
3 285,08

630-Tovary
a služby (€)

640-Bežné
transfery (€)

Výdavky
spolu (€)

2 796,00

64 714,50

72 942,03

131,01
2 794,00
2 890,00
8 641,01

3 106,30
67 504,52
33 761,19
169 086,51

3 986,89
74 938,22
38 869,46
190 736,60

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Čadca bol zriadený podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnu subjektivitu
nadobudol 01. 10. 2007. Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra.
Obvodný úrad sa člení na:
a) odbor organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
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c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) odbor ekonomický,
f) osobný úrad.
Obvodný úrad Čadca mal v roku 2010 schválených systemizáciou MV SR 43 miest.
Z toho bolo 38 zamestnancov v štátnej službe a 5 zamestnancov vo verejnom záujme.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 44, nakoľko 1 úväzok
bol prerozdelený medzi dvoch zamestnancov. K 01. 01. 2011 bol personálnym rozkazom MV
SR počet zamestnancov znížený zo 43 na 35.
Funkčné zaradenie v štatnej službe:
Štátny radca
1 miesto
Hlavný radca
7 miest
Odborný radca
10 miest
Samostatný radca 11 miest
Radca
9 miest

Funkčné zaradenie vo verejnom záujme:
P.T. 10- 1 miesto
P.T. 9- 1 miesto
P.T.5- 1 miesto
P.T.4- 2 miesta

Na Obvodnom úrade Čadca bolo v roku 2010 zamestnaných 26 žien a 17 mužov.
Priemerný vek zamestnancov je 47 rokov. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného
úradu Čadca je nasledovná:

Vysokoškolské 2. st.
26

Vzdelanie
Vysokoškolské 1.st. Stredoškolské úplné
2

13

Stredoškolské
odborné
2

V rámci vzdelávania bolo uskutočnené adaptačné vzdelávanie u jedného novoprijatého
zamestnanca, ktorý prešiel výberovým konaním. U ostatných zamestnancov prebehlo
priebežné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje IVS Banská Bystrica a Bratislava. Priebežné
vzdelávanie reagovalo na potreby praxe v dôsledku zmien v legislatíve, bolo preškolených 35
zamestnancov. V rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR bolo na Obvodnom úrade Čadca preškolených 30 zamestnancov
v oblasti komunikácie, riešenia konfliktov a aplikácie právnych noriem SR v zmysle
európskej legislatívy. V rámci projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ bol jeden
zamestnanec preškolený v projekte Základy komunikácie so sluchovo postihnutými pre
zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Zamestnanci sa sporadicky zúčastňujú aj iných
odborných seminárov organizovaných inými organizáciami.

7.CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Obvodný úrad Čadca bol zriadený podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavné úlohy a ciele
ako štátnej správy sú stanovené zriaďovateľom. Konkrétne cieľové úlohy sú konkretizované
v bode 2 tejto správy. V roku 2010 obvodný úrad pracoval spoľahlivo podľa platnej a účinnej
legislatívy Slovenskej republiky, riadiacich aktov ústredného orgánu i interných predpisov.
Obvodný úrad Čadca riešil úlohy spojené s fungovaním a prevádzkou úradu.

29

Možno konštatovať, že všetky hlavné priority a ciele v roku 2010 boli splnené.
Požiadavky zo strany klientov boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie
a boli dodržiavané právne predpisy. Úlohy spojené so zabezpečením chodu úradu boli taktiež
splnené.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM
ROKU
Obvodný úrad Čadca zabezpečuje úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch v súlade s právnymi predpismi
platnými pre jednotlivé odbory. Sú dodržiavané všetky právne predpisy, nariadenia
a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp.
novelizovaných zákonov je v súlade s ich platnosťou a pôsobnosťou.
Výsledky sú pravidelne polročne hodnotené v rozborovej činnosti v oblasti
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Na zlepšenie činnosti sú prijímané operatívne, ale
aj dlhodobé opatrenia, a to tak v oblasti zabezpečovania vecných úloh, ako aj v oblasti
ekonomickej. Na základe pravidelných hodnotení činnosti úradu je možné uviesť tieto závery:
− úrad si plní svoje úlohy na všetkých úsekoch v súlade so zákonmi, jeho význam je
celospoločenský a teda plní úlohy štátu,
− Obvodný úrad Čadca je správcom majetku štátu, sídli v dvoch nedávno
zrekonštruovaných budovách, ktorých je správcom. Podstatne sa zvýšila úroveň
vybavenia kancelárií a boli vykonané opatrenia na zlepšenie poskytovania
informácií verejnosti – webová stránka úradu prostredníctvom stránky
Ministerstva vnútra a zabezpečenie ochrany osobných údajov.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výstupy Obvodného úradu Čadca sú určené a využívané Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, fyzickými
a právnickými osobami a podobne.
V Čadci 29. 04. 2011
Číslo spisu: ObÚ-CA-OE-1/2011/01779-03

PaedDr. Danka Jašurková
prednostka a vedúca služobného úradu
Obvodného úradu Čadca
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