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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort/zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:
Vedúci odborov:

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 - prednostka, vedúca služobného úradu.
Ing. Peter Polaček
- vedúci organizačného odboru
a osobného úradu,
Ing. Šimon Kožák, PhD. - vedúci odboru ekonomického,
Mgr. Renáta Golisová
- vedúca odboru všeobecnej vnútornej
správy,
Ing. Milan Ponechal
- vedúci odboru živnostenského
podnikania,
Ing. Marián Furka
- vedúci odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia.

Adresy pracovísk :
Obvodný úrad Čadca
Palárikova 91, 022 01 Čadca
Obvodný úrad Čadca
Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca

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.
Hlavným cieľom činnosti ObÚ Čadca je zabezpečenie čo najefektívnejšieho výkonu
štátnej správy na všetkých jej úsekoch. Dosiahnuť tento cieľ sa budeme snažiť predovšetkým
neustálym zvyšovaním kvalifikácie a profesionálnej úrovne všetkých zamestnancov.
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 uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
na jednotlivých úsekoch štátnej správy.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na :
• odbor organizačný a osobný úrad,
• odbor živnostenského podnikania,
• odbor všeobecnej vnútornej správy,
• odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
• odbor ekonomický.
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Odbor organizačný a osobný úrad
zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov
štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, plní úlohy sekretariátu, vykonáva preberanie, odosielanie a centrálnu
evidenciu doručených záznamov, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností,
sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, sleduje,
kontroluje a vyhodnocuje plány vnútornej kontrolnej činností jednotlivých odborov,
zodpovedá za prevádzku, správu a servis informačného systému ObÚ a WAN siete a správu
registratúry.
Odbor živnostenského podnikania
a) Úsek živnostenskej registrácie
- rozhoduje v konaní o vydaní živnostenského oprávnenia pre fyzické a právnické
osoby,
- prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať
návrh na zápis slovenskej právnickej osoby (PO) do obchodného registra,
- vedie verejnú a neverejnú časť živnostenského registra,
- vyhotovuje výpisy zo živnostenského registra,
- vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým vydal živnostenské
oprávnenie,
- plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské
právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie,
- vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.
b) Úsek kontroly
- vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov,
- rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) Na úseku priestupkov
-

prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch,
vedie evidenciu priestupkov,
spracúva štatistické výkazy o priestupkoch,
poskytuje údaje z evidencie priestupkov oprávneným osobám.

b) Na úseku matrík
- vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady a plní iné
úlohy vyplývajúce zo zákona o matrikách,
- je prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo
priezviska,
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
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- vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou,
- overuje úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre
použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
c) Ďalšia činnosť mimo úseku matrík
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
- vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou,
- overuje úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre
použitie v cudzine.
d) Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a
sčítania obyvateľov
- rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky,
- vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR,
- v súčinnosti so Štatistickým úradom SR a obcami zabezpečuje prípravu a
vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode.
e) Na úseku volieb a referenda
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR,
prezidenta SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov, do
Európskeho parlamentu a referenda.
f) Na úseku registrácie
- zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií a o zániku nadácií,
ktoré boli registrované.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor CO a KR vo svojej pôsobnosti vykonáva najmä činnosť:
a) Na úseku civilnej ochrany
- riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb,
fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode,
- vypracúva analýzu územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnej udalosti,
- vypracúva plán ochrany obyvateľstva,
- riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo
do pôsobnosti právnických osôb,
- vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu.
b) Na úseku krízového riadenia
- uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie
obcí,
- 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
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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.
c) Na úseku obrany štátu
- 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,
- koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
- ukladá pracovnú povinnosť fyzickým osobám.
d) Na úseku hospodárskej mobilizácie
- riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie,
- organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych
regulačných opatrení.
e) Na úseku ochrany utajovaných skutočností
- v plnom rozsahu zabezpečuje úlohy v zmysle platných právnych noriem pre
ochranu utajovaných skutočností.
Odbor ekonomický
- predkladá ministerstvu podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu, zabezpečuje činnosť
obvodného úradu v rámci rozpočtu, predkladá ministerstvu žiadosti o vykonanie
rozpočtových opatrení,
- vedie účtovníctvo obvodného úradu,
- zabezpečuje spracovanie a likvidáciu miezd zamestnancov,
- poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti, na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky, finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda, finančné prostriedky na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový
hrob a zabezpečuje ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
- rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa 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 prípade nesplnenia
povinnosti uzavretia povinného zmluvného poistenia na motorové vozidlo
a zabezpečuje v spolupráci s odborom organizačným a osobným úradom ich
vymáhanie,
- zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany, stravovanie zamestnancov, úlohy na úseku autoprevádzky, materiálnotechnické vybavenie obvodného úradu, investičnú výstavbu obvodného úradu,
činnosť škodovej komisie, verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb, agendu
odberateľských faktúr,
- vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu, zabezpečuje
starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku,
nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu.
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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
Aktivity úradu boli zamerané na výkon štátnej správy. Stručný prehľad podľa
jednotlivých úsekov je nasledovný:
Odbor organizačný a osobný úrad pri správe registratúry vlastného úradu ako aj
zverenej správy registratúrnych záznamov jeho tzv. predchodcov postupoval v roku 2011
v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č.628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.
Prednostka úradu schválila v roku 2011 niekoľko interných noriem, ktoré
ovplyvňovali aj úsek správy registratúry. Predovšetkým to bol „Registratúrny poriadok
a Registratúrny plán Obvodného úradu Čadca“ vypracovaný na nové podmienky úradu.
Súčasne boli vydané poverenia pre zamestnancov zodpovedných za správu
registratúry na jednotlivých odboroch. Ďalšími internými normami boli „Smernica na
zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní sťažností podľa zák. č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v pôsobnosti Obvodného úradu Čadca“, „Organizačná smernica o postupe pri
sprístupňovaní informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v pôsobnosti Obvodného úradu Čadca“, „Organizačná smernica na zabezpečenie jednotného
postupu pri podávaní, evidencii, prešetrovaní a vybavovaní petícií na Obvodnom úrade
Čadca“ a „Organizačná smernica o ochrane osobných údajov a o podpore bezpečnosti pre
vedúcich pracovníkov odborných útvarov Obvodného úradu Čadca“.
Obvodný úrad Čadca má dve registratúrne strediská. Spisová dokumentácia tzv.
predchodcov úradu do roku 2003 je umiestnená v registratúrnom stredisku v budove
Ľ. Podjavorinskej 2357. Druhé registratúrne stredisko sa nachádza v sídle úradu, v budove
Palárikova 91. Toto pozostáva zo štyroch miestnosti. V miestnostiach č. 1 a 2 je uložená
matričná agenda odboru všeobecnej vnútornej správy, v miestnosti č. 3 je registratúra
ostatných odborov od roku 2004 a v miestnosti č. 4 sa nachádza agenda odboru
živnostenského podnikania, a to registrácia živností. Priestory oboch registratúrnych stredísk
spĺňajú kritériá stanovené na zabezpečenie ochrany registratúrnych záznamov a ich riadnej
úschovy.
V roku 2011 obvodný úrad zaevidoval celkom 11 158 spisov a 24 399 záznamov. Do
nového roku prešlo za celý úrad 785 nevybavených spisov, ktoré sa týkajú najmä vymáhania
pokút a priestupkovej agendy.
V roku 2011 obvodný úrad vykonal a ukončil 16 vyraďovacích konaní. Vyradených
bolo celkom 53 bežných metrov registratúrnych záznamov. Z toho 49 bežných metrov
z agendy predchodcov úradu a 4 bežné metre registratúrnych záznamov Obvodného úradu
Čadca. Z vyraďovacích konaní najrozsiahlejšie bolo vyraďovanie agendy Okresného úradu
v Čadci, a to odboru dopravy a CR a odboru financií. Do štátneho archívu bolo odovzdaných
11,5 bežných metrov archívnych dokumentov, z toho za Okresný úrad v Čadci 11,20 bežných
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metrov, za Obvodný úrad v Čadci 0,20 bežných metrov a za Obvodný úrad v Turzovke 0,10
bežných metrov.
Využívanie registratúry úrad uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného systému.
Do databázy WinRS bolo k 31. decembru 2011 prevzatých z WinASU 15 320 spisov
a priamo zaevidovaných 300 spisov. Žiadosti o vyhotovenie neosvedčených kópií
registratúrnych záznamov boli úradu v roku 2011 predložené najmä Sociálnou poisťovňou,
pobočkou Čadca ako aj ústredím Bratislava a tiež zo strany mestských a obecných úradov.
Tieto organizácie sú oslobodené od správnych poplatkov, a preto im poskytnuté služby neboli
spoplatnené.
Vďaka veľmi dobrým pracovným vzťahom so štátnym archívom sme aj v roku 2011
úspešne zvládli vyraďovacie konania a v mesiaci november 2011 aj realizovali spoločný
odvoz vyradených registratúrnych záznamov nášho úradu ako aj štátneho archívu na
likvidáciu. Štátny archív nám taktiež bol nápomocný pri riešení sporných žiadostí, ktoré
súviseli najmä so školskou a stavebnou agendou.
Do činnosti odboru organizačného a osobného úradu Obvodného úradu Čadca, patrí i
realizácia výkonu rozhodnutí podľa zákona č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní.
Ide o výkon rozhodnutí vydávaných
odborom všeobecnej vnútornej správy
v priestupkových konaniach, rozhodnutí vydávaných odborom živnostenského podnikania na
úseku kontroly živnostenského podnikania a rozhodnutí vydávaných odborom ekonomickým
na úseku povinného zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorových vozidiel. Agendu výkonu rozhodnutí realizuje právnik.
V roku 2011 bolo z jednotlivých odborov odstúpené k realizácii výkonu rozhodnutia
94 prípadov, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo výšku uložených pokút 3 546,20 €
a trov konania 480,- €. Z uvedeného počtu 94 prípadov bol výkon rozhodnutia zrealizovaný
úspešne v 38 prípadoch, čo vo finančnom vyhodnotení činilo sumu 1333,60 € na pokutách
a 208,- € na trovách konania.
V roku 2011 pokračoval aj výkon rozhodnutí, ktorý začal pred rokom 2011. Bolo tak
celkom v 563 prípadoch. Vo finančnom vyhodnotení išlo o sumu 11 091,90 € na pokutách
a 4219,58 € na trovách konania. Z uvedených prípadov bolo v roku 2011 ukončených 35
prípadov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 660,74 € na pokutách a 73,80 € na
trovách konania.

Obdobie
Rok 2011
Z predch. obd.

Počet
prípadov
94
563

Výška
pokút
(€)
3546,20
11091,9
0

Počet
ukonč.
prípadov
480
38
4219,58
35

Výška
trov (€)

Výška
vymožených
pokút (€)
1333,60
660,74

Výška
vymožených
trov (€)
208
73,80

V roku 2011 evidoval správca Obvodný úrad Čadca podľa zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu nasledujúci prebytočný majetok štátu:
• budova bývalej ZŠ v Čadečke č. s. 549 v k. ú. Čadca,
• pozemok C-KN 727/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Čadca,
• pozemok C-KN 2938/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2581 m 2 v k. ú.
St.Bystrica,
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• pozemok C-KN 2938/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m 2 v k. ú.
St.Bystrica,
• pozemok C-KN 2939/1, ostatné plochy o výmere 11158 m 2 v k. ú. St.Bystrica,
• pozemok C-KN 2938/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1807 m 2 v k. ú.
St.Bystrica,
• pozemok C-KN 1755, zastavané plochy a nádvoria o výmere 895 m 2 v k. ú. Čadca,
• pozemok C-KN 1756, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m 2 v k. ú. Čadca.
S uvedeným prebytočným majetkom štátu správca nakladal v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona. Na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu – budovy ZŠ
č. s. 549, pozemku C-KN 1756,C-KN 1755, C-KN 2938/1, C-KN 2938/2 boli vyhlásené
osobitné ponukové konania.
Odbor živnostenský
Údaje o činnosti odboru za rok 2011 – úsek registrácie:
počet vydaných rozhodnutí vrátane osvedčení o živnostenskom oprávnení:
počet oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti:
počet zánikov živn. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľa :
zmeny vykonané bez rozhodnutia
:
výpisy zo ŽR
:

1806,
1090,
1112,
1232,
1604.

Využitie služby JKM:
celkový počet úkonov JKM pre DR:
celkový počet úkonov pre JKM pre ZP :
celkový počet úkonov JKM pre OR :

4832,
3330,
39.

Lustrácie:
počet výpisov z Registra trestov:
počet lustrácii v REGOB:

1935,
4546.

Údaje o činnosti odboru za rok 2011 – úsek kontroly:
počet kontrolných akcií:
počet vydaných rozhodnutí na úseku kontroly:
výška uložených pokút:
všetky iné vybrané úkony:
podnety:

423,
32,
2612,00 €,
550,
6.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor COaKR plnil špecifické a rôznorodé úlohy. Jeho hlavným poslaním bola
ochrana životov, zdravia a majetku občanov, vytváranie podmienok na prežitie počas
vyhlásenia jednotlivých krízových stavov (núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav,
vyhlásenie vojny), v čase dostatočnosti príprava jednotlivých orgánov riadenia na zvládnutie
krízovej situácie.
Odbor COaKR sa v roku 2011 podieľal na riadení záchranných prác v obci Čierne mimoriadna udalosť na moste č. 12-002 na ceste I/12 v kilometri 2.680 v katastrálnom území
obce Čierne, na riadení záchranných prác v meste Čadca, ktoré dňa 19. 7. 2011 zasiahla
veterná smršť spojená s intenzívnou búrkou a krupobitím. Náklady na záchranné práce boli
vyčíslené v celkovej sume 44. 119,21 €.
Odbor COaKR okrem iného plní aj funkciu sekretariátu Bezpečnostnej rady obvodu
Čadca a Krízového štábu Obvodného úradu Čadca. V roku 2011 tieto riadiace orgány
vykonali nácvik za účasti ObÚ Čadca, obce Krásno nad Kysucou, Základnej školy Krásno
nad Kysucou - Mládežnícka, ŽSR - železničnej stanice Čadca na tému „Činnosť orgánov
krízového riadenia pri úniku nebezpečnej látky z poškodenej vlakovej cisterny po vyhlásení
mimoriadnej situácie na území mesta Krásno nad Kysucou“.
Odbor COaKR v októbri 2011 zorganizoval súťaž mladých záchranárov CO pre
žiakov základných škôl, zameranú na získanie návykov sebaochrany pri mimoriadnych
udalostiach. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov zo základných škôl okresu Čadca.
V priebehu roka 2011 Odbor COaKR vykonal dve odborné prípravy primátorov miest,
starostov obcí a ich zamestnancov zabezpečujúcich úlohy hospodárskej mobilizácie a
krízového plánovania na plnenie úloh civilného núdzového plánovania (úlohy hospodárskej
mobilizácie, podpory obrany štátu, krízového riadenia - krízové štáby a bezpečnostná rada obvodu, ...).

Zamestnanci odboru COaKR v roku 2011 vykonali 15 odborných prednášok
v sociálnych a školských zariadeniach II. stupňa zameraných na sebaochranu a vzájomnú
pomoc a počas celého roka 2011 sa pravidelne zúčastňovali odborných porád, seminárov,
kurzov a cvičení v oblasti civilného núdzového plánovania.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Počet priestupkov na vybavenie v roku 2011 Obvodným úradom Čadca: 1 139 vecí,
z toho 188 nevybavených vecí z roku 2010 a 938 došlých vecí v roku 2011, postúpených
inam bolo 13 a odložených bolo 115 priestupkových vecí, na spracovanie bolo 1 113
priestupkových vecí. Počet vybavených priestupkových vecí v r. 2011 bol 929, počet
prechádzajúcich vecí do ďalšieho roka 184 súvisel so zrušením dvoch systemizovaných miest
- odborného radcu a radcu ku koncu r. 2010, no aj s tým, že väčšinu postúpených alebo
odovzdaných vecí z OR PZ Čadca v decembri 2011 bolo potrebné po zaevidovaní došetriť a
požiadať o súčinnosť jednotlivé OO PZ SR pred začatím konania.
Skladba prejednaných priestupkov:
Najpočetnejšiu skupinu priestupkov tvorili priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. § 49 cit. zák. o priestupkoch v počte 704, čo je pokles oproti roku
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2010, kedy ich bolo spolu 717, z toho najväčšiu skupinu tvorili skutkové podstaty ust. § 49
ods. 1 písm. d) cit. zák. o priestupkoch v počte 643. Mierny pokles nastal aj u priestupkov
proti majetku podľa ust. § 50 cit. zák. zo 161 v r. 2010 na 148 v r. 2011. Výraznejší pokles
zaznamenala len priestupkovosť proti poriadku v správe zo 17 v r. 2010 na 9 v r. 2011.
Mierny pokles nastal aj u priestupkov proti verejnému poriadku podľa ust. § 47 a § 48 cit.
zák. z 10 v r. 2010 na 7 v r. 2011. V r. 2011 bol zaznamenaný jeden priestupok podľa ust. §
42 a cit. zák. na úseku práva na prístup k informáciám, 4 priestupky boli prejednané podľa
ust. § 21 ods. 1 cit. zák., 4 priestupky boli prejednané na úseku ochrany proti alkoholizmu
a iným toxikomániám podľa ust. § 30 ods. 1 cit. zák., čo je takisto mierny pokles oproti
r. 2010, keď bolo na tomto úseku prejednaných 6 priestupkov. Žiadne priestupky neboli
prejednané na úseku podnikania podľa ust. § 24 cit. zák., na úseku kultúry podľa ust. § 32 cit.
zák., na úseku všeobecnej vnútornej správy podľa ust. § 42 cit. zák., na úseku životného
prostredia podľa ust. § 45 cit. zák. a iné priestupky proti poriadku v správe podľa ust. § 46 cit.
zákona.
Pri výskyte majetkových priestupkov je možné konštatovať, že v r. 2011 bolo
prvostupňovým správnym orgánom prejednaných 148 priestupkov proti majetku podľa ust. §
50 ods. 1 cit. zák., čo je pokles oproti r. 2011, kedy ich bolo 161. Väčšinou išlo 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 hrozba
trestného stíhania za opakovaný skutok podľa ust. § 212 ods. 2 písm. f) Trest. zákona (pri
krádeži) v súčasnosti nejaví ako účinná. Prevenciu anuluje postoj poškodených k vlastnému
majetku (voľne položené veci v reštauráciách, pohostinstvách). Pravidelná spolupráca
s políciou pri objasňovaní priestupkov realizovaná stretnutiami vedúcej OVVS s príslušníkmi
jednotlivých OO PZ pri riešení majetkových priestupkov viedla v r. 2011 k zlepšeniu
objasnenosti majetkových priestupkov, najmä k objektívnemu zisteniu výšky spôsobenej
škody, k zisteniu, či poškodený trvá na jej náhrade, k oznámeniu jej úhrady páchateľom
v priebehu objasňovania skutku, čo umožnilo 34 vecí vybaviť v rozkaznom konaní. Pri
priestupkoch týkajúcich sa úmyselného poškodenia cudzej veci pretrváva nízke právne
povedomie občanov, ktorí si chcú majetkovo-právne spory (vlastnícke vzťahy k pôde, lesom,
dedičské konania, pôžičky) riešiť v priestupkovom konaní. K obtiažnosti v konaní dochádzalo
pri spoločnom konaní v priestupkových veciach proti majetku a proti občianskemu
spolunažívaniu. Pre odplatnosť, zdĺhavosť a nespokojnosť s výsledkami súdnych konaní,
berú občania právo do vlastných rúk a retorziou sa dopúšťajú viacerých protiprávnych konaní.
Zvyšujúca sa agresivita občanov, ktorí odmietajú riešiť svoje majetkové problémy na prísl.
súde, ako aj neochota obcí riešiť takéto podania ako zásah do pokojného stavu podľa ust. § 5
Občianskeho zákonníka a následné postúpenie veci správnemu orgánu, zvyšuje nápadovosť
priestupkov proti majetku, ale aj priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu (zásahy do
vlastníckych práv sú označené ako schválnosti, hrubé správanie, aj ublíženie na cti inému).
Osobitná pozornosť bola venovaná priestupkovosti mladistvých občanov, kde bol
zaznamenaný mierny nárast priestupkových vecí z 24 v r. 2010 na 33 v 2011. Stagnácia
priestupkovosti nastala len u skupiny priestupkov proti verejnému poriadku, kde v r. 2010 aj
v r. 2011 nebol zaznamenaný žiaden priestupok. Ku poklesu došlo u priestupkov proti
verejnému poriadku, v r. 2010 boli prejednané 2 priestupky a v r. 2011 žiaden. Mierny nárast
nastal pri priestupkoch proti poriadku v správe z 0 v r. 2010 na 2 v r. 2011. Nárast bol
zaznamenaný hlavne u priestupkov proti majetku zo 14 v r. 2010 na 17 v r. 2011, aj
u priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu z 10 v r. 2010 na 14 v r. 2011(všetky boli
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) cit. zákona o priestupkoch).

11

Výkon štátnej správy na priestupkovom úseku
Na základe zistení kontrolných a nadriadených orgánov môžeme konštatovať, že
úroveň výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku bola dobrá, lehoty na vybavenie
priestupkových vecí podľa ust. § 49 ods. 1 a 2 správneho poriadku boli dodržiavané, v prípade
nemožnosti ich dodržania bol nadriadený orgán s odôvodnením požiadaný o predĺženie tejto
lehoty. Pretrvávajúcim problémom je vykazovanie doručovania pri častej migrácii
obyvateľstva, neprehlásení zmeny pobytu prísl. ohlasovni evidencie obyvateľstva, ako aj
realizácia v praxi ust. § 7 ods. 1 písm. f) zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR
a registri obyvateľov SR (zrušenie trvalého pobytu) od začatia konania až po výkon
rozhodnutia, keď je potrebné požiadať o vyvesenie oznámenia o zásielke doručovanej do
vlastných rúk na úradnej tabuli obce (mesta), ďalej vykazovanie doručovania osobám žijúcim
túlavým spôsobom života, ako aj vykazovanie doručenia písomností doručovaných do
vlastných rúk osobám zdržiavajúcim sa v cudzine bez splnomocnenia osoby oprávnenej
preberať takéto zásielky, ktoré túto skutočnosť využívajú pri podávaní podnetov na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
V r. 2011 boli 2 prekludované priestupkové veci zastavené podľa ust. § 76 ods. 1
písm. f) cit. zák. a 1 vec bola odložená podľa ust. § 66 ods. 2 písm. e) cit. zák. Prekludované
priestupkové veci boli postúpené z OR PZ Čadca, z OO PZ Čadca, Krásno nad Kysucou
a Stará Bystrica.
V mesiaci december 2011 došlo 68 priestupkových oznámení, do konca vykazovaného
obdobia z toho nebolo vybavených 65 priestupkových vecí.
Počet postúpených vecí Obvodným úradom v Čadci orgánom činným v trestnom
konaní (recidíva - § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona): 2.
V rámci súčinnosti správny orgán vybavil 1 013 dožiadaní z OR PZ SR, KR PZ,
prokuratúr, súdov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby,
poisťovní a iných orgánov verejnej správy. K poklesu oproti r. 2010 (1 250 dožiadaní) došlo
najmä po celoslovenskej porade v II. štvrťroku 2011 a po stretnutiach s riaditeľmi
jednotlivých policajných zložiek.

Skladba uložených sankcií:
Skladba a počet uložených sankcií podľa skutkových podstát:
§ 21 ods. 1 písm. f) cit. zák.: 1 prejednanie veci, 3 pokuty v sume 60 €,
§ 30 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 2 pokarhania, 1 pokuta v sume 20 €,
§ 30 ods. 1 písm. g) cit. zák.: 1 pokuta v sume 90 €,
§ 47 ods. 1 písm. b) cit. zák.: 1 pokarhanie, 4 pokuty v sume 40 €,
§ 47 ods. 1 písm. c) cit. zák.: 1 pokuta v sume 15 €,
§ 49 ods. 1 písm. a) cit. zák.: 9 pokarhaní, 8 pokút v sume 135 €,
§ 49 ods. 1 písm. b) cit. zák. : 1 pokarhanie, 3 pokuty v sume 110 €,
§ 49 ods. 1 písm. d) cit. zák.: 4 prejednania veci, 105 pokarhaní, 322 pokút v sume
6 277 €,
§ 50 ods. 1 cit. zák: 6 prejednaní veci, 32 pokarhaní, 64 pokút v sume 1 835 €.
Počty a sumy sankcií sú uvádzané vrátane rozkazných konaní.
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V prejednávaných veciach bolo 11 priestupkových vecí ukončených prejednaním veci
bez uloženia sankcie, bolo uložených 63 pokarhaní a 78 pokút v sume 2 057 €. V rozkaznom
konaní bolo uložených 88 pokarhaní a 329 pokút v sume 6 525 €. Celkom bolo uložených 151
pokarhaní, 407 pokút v sume 8 582 €. Celková suma uložených pokút sa značne zvýšila oproti
r. 2010 ( 7 512 €) z dôvodu, že správny orgán pri opakujúcich sa konaniach toho istého
páchateľa pristúpil k zmene druhu sankcie alebo k zvýšeniu sankcie – pokuty v hornej hranici
zákonného rozpätia.
Stav v realizácii trov konania a pokút uložených za priestupky:
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. Na účty obcí v územnom obvode
okresu Čadca bolo uložených 404 pokút v sume 8 522 €, vymožených bolo 5 575,93 €, čo je
65,42 % a súvisí to so zlepšenou spoluprácou obcí oproti minulému obdobiu. Stav uložených
trov priestupkového konania je v sume 1 616 €, z toho bolo vymožených 1 233,78 €, čo je
76,35 %. Aj napriek značnej prácnosti je príčinou úspešnosti vo vymáhaní trov konania
používanie prepojenia na aplikáciu REGOB v rámci systému MAKOP aj pri výkone
rozhodnutia, ako aj spolupráca odboru VVS s ekonomickým odborom a právnikom úradu,
ktorý realizoval výkon rozhodnutia. Na účet Obvodného úradu Čadca boli uložené 3 pokuty
za skutkovú podstatu podľa ust. § 21 ods. 1 písm. f ) cit. zák. v sume 60 €, vymožená bola 1
pokuta v sume 15 €. Za priestupok na úseku prístupu k informáciám podľa ust. § 42a cit. zák.
nebola uložená žiadna pokuta, ani za priestupky podľa osobitných právnych predpisov nebola
uložená žiadna pokuta. Celková vymožiteľnosť by sa ešte zvýšila po novelizácii ust. § 13
zákona o priestupkoch, keď by pokuta bola príjmom toho orgánu, ktorý ju uložil. Obvodný
úrad vedie v účtovnej evidencii (okrem vymožených pokút a trov konania za r. 2011) tento
stav pohľadávok: 248 pokút v sume 6 985,44 €, 117 trov konania v sume 1 887,93 €.
Uplatnenie rozkazného konania:
V roku 2011 bolo prejednaných 417 priestupkov v rozkaznom konaní, čo je nárast
oproti r. 2010 (375). 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 boli objasnené len sčasti alebo vôbec,
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 uložených 329 pokút v celkovej sume 6 525, čo je značný nárast oproti roku 2010, keď
bolo v rozkaznom konaní uložených uložených 297 pokút v sume 5 303 €.
Návrhové delikty:
V roku 2010 bolo prejednaných 57 návrhových deliktov, všetky podľa ust. § 49 ods. 1
písm. a) cit. zák. (ublíženie na cti inému), čo je len mierny pokles oproti roku 2010 (58).
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Všetky priestupky spáchali dospelí páchatelia, na úseku prístupu k informáciám bol
prejednaný len jeden priestupok, podľa ust. § 42a zák. o priestupkoch. V 23 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 značný nárast oproti r. 2010 (11).
Podľa ust. § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku bolo zastavených 7 navrhových
priestupkov z dôvodu, že účastník konania – navrhovateľ na výzvu správneho orgánu
nedoplnil podanie – kvalifikovaný návrh, jedna priestupková vec zastavená podľa ust. § 30
ods. 1 písm. a) správneho poriadku.
Počet žiadostí o predĺženie lehoty:
V r. 2011 bol odvolací orgán v 16 prípadoch požiadaný o predĺženie lehoty na
rozhodnutie podľa ust. § 49 ods.2 správneho poriadku, čo je rovnaký stav ako r. 2010.
Stručné zhodnotenie stavu na sledovanom úseku:
Nad dodržiavaním zákonnosti v procese priestupkového konania v r. 2011 dohliadala
jednak vedúca odboru VVS, jednak odvolací orgán a orgány prokuratúry. V r. 2011 bolo
podaných 12 odvolaní, z toho sa odvolateľom aj čiastočne vyhovelo v 2 prípadoch. Inštitút
preskúmavania rozhodnutí mimo odvolacieho konania bol uplatňovaný jednak pri
oneskorených odvolaniach a jednak pri rozhodnutiach z predchádzajúcich období. Účastníci
tento inštitút využili do 3 rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, najmä pri
úkonoch súvisiacich s výkonom rozhodnutia. V r. 2011 boli podané 4 podnety na
preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania vrátane oneskorených odvolaní, čo je
rovnaký počet ako v roku 2010, ani jedno rozhodnutie nebolo zrušené alebo zmenené, v 6
prípadoch bolo odpovedané formálnym listom (2 vybavené podnety boli z r. 2010). V r.
2011 nebol doručený, ani povolený žiaden návrh na obnovu konania. V r. 2011 bolo
Okresnou prokuratúrou Čadca podané 1 upozornenie na porušenie zákona, ktorému bolo
vyhovené, nebol doručený žiaden protest prokurátora.
Prvostupňový správny orgán poskytoval odborno - metodickú pomoc najmä obciam
a mestám v územnom obvode nášho okresu, prostredníctvom vedúcej odboru uskutočnil
pracovné stretnutia s pracovníkmi Mestskej polície v Čadci, s vedením OR PZ v Čadci
a jednotlivými OO PZ v územnom obvode okresu. Na priestupkovom úseku boli v r. 2011
uskutočňované pracovné porady so zameraním na výsledky odvolacích konaní, či
preskúmaní rozhodnutí mimo odvolacieho konania pri zrušení rozhodnutia a vrátení na nové
konanie, ako aj na výsledky celoslovenských porád vedúcich OVVS pri novelizácii právnych
predpisov súvisiacich s konaním o priestupkoch. Zamestnanci správneho orgánu sa v r. 2011
pravidelne zúčastňovali vzdelávacích aktivít uskutočňovaných služobným úradom, IVESom, porád a školení k priestupkovému a správnemu konaniu uskutočňovaných odvolacím
orgánom.
Záverom možno konštatovať, že výkon štátnej služby na priestupkovom úseku je
charakteristický komplikovanosťou a náročnosťou konania a pri zastúpení účastníkov
konania advokátom aj s potrebou neustáleho vzdelávania sa, samoštúdiom právnickej
literatúry a meniacich sa právnych predpisov. Výkon na tomto úseku štátnej služby znamená
gradujúcu psychickú záťaž, s potrebou venovať pozornosť jednak vytvoreniu
zodpovedajúcich pracovných podmienok pre štátnych zamestnancov na tomto nepopulárnom
úseku štátnej služby, ich sústavnému preškoľovaniu a jednak ich materiálnej motivácii (napr.
vo forme príplatku za prácu s rizikovým klientom), na ktorú sa už dlhodobo zabúda.
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Odbor ekonomický predovšetkým 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 2011 na základe oznámenia
Slovenskej kancelárie poisťovateľov podľa § 19 zákona č. 381/2001 Z. z. uložil za porušenie
tohto zákona pokuty vo výške 863,80 €., ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.
Kvantifikácia nákladov na činnosti organizácie
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
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

Celkové
výdavky

Odbor
Odbor
organizačný,
ekonomický, živnostenského
osobný úrad,
podnikania
prednosta

Odbor
Odbor civilnej
všeobecnej
ochrany a
vnútornej
krízového
správy
riadenia

306 782,00

125092,00

62331,00

65283,00

54076,00

106707,13

43605,90

21652,07

22684,69

18764,47

108 750,19

42994,26

20232,59

30348,89

15174,45

1053,74

341,79

233,36

374,03

104,56

523293,06

212033,95

104449,02

118690,61

88119,48

V rámci činnosti obvodného úradu boli výraznými nákladmi náklady na energie ako je
elektrická energia a plyn, ktoré boli vo výške 23 640,31 €, náklady na poštovné a telefónne
poplatky, ktoré činili 14 117,47 €, náklady na opravy výpočtovej techniky, ktoré si vyžiadali
čerpanie rozpočtových prostriedkov v čiastke 1 804,89 €, náklady na zabezpečenie
stravovania zamestnancov, ktoré boli 15 733,44 €. V rámci materiálno-technického
zabezpečenia bolo potrebné zakúpenie materiálu pre plynulú prevádzku úradu ako je
kancelársky papier, kancelárske potreby a tonery a ostatný drobný materiál v čiastke
13 066,24 €.
Kvantifikácia nákladov k vybraným konkrétnym aktivitám:
Náklady na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 predstavovali v okrese Čadca
čiastku 106 949,00 €. Náklady samotného Obvodného úradu Čadca predstavovali 7 522, 00 €,
ktoré boli použité predovšetkým na zakúpenie všeobecného materiálu ako je kancelársky
papier, kancelárske potreby a tonery vo výške 3 298,26 €, na nevyhnutnú údržbu
kopírovacích strojov vo výške 855,14 €, na nevyhnutnú údržbu výpočtovej techniky vo výške
991,95 €. Obciam v okrese Čadca bol poskytnutý preddavok vo výške 99 427,00 €,
vyúčtovanie od obcí predstavovalo čiastku 100 549,93 €, štyri obce finančné prostriedky vo
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forme preddavku nevyčerpali a rozdiel potrebný k dofinancovaniu obcí na základe
predloženého vyúčtovania činil 1 428,96 €. Tieto finančné prostriedky obciam neboli
vykryté.
Náklady na konanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Oščadnica
tvorili čiastku 5 666,00 €. Z uvedenej sumy predstavovali výdavky obvodného úradu
1 984,13 €, z toho odmeny zamestnancom boli vo výške 1 100,00 €, poistné a príspevok do
poisťovní boli vo výške 382,79 €, náklady na tovary a služby boli čerpané vo výške 501,34 €
na úhradu občerstvenia a stravovania počas školenia konaného v súvislosti s konaním nových
volieb, na úhradu nákladov náhrady mzdy členom obvodnej volebnej komisie. Výdavky obce
predstavovali čiastku 3 681,87 €, ktoré boli vynaložené na úhradu odmien členom okrskovej
volebnej komisie a zapisovateľom v čiastke 1 732,03 €, na úhradu odmien pomocným
pracovným silám v čiastke 350,00 €, na úhradu nákladov na energie, nákladov na prenájom
volebných miestností, občerstvenia a stravy v čiastke 333,00 € a na úhradu ďalších výdavkov
podľa usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov
spojených s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí č. SVSOEVS-2011/004919-1 zo dňa 31. januára 2011.
V dôsledku mimoriadnej udalosti náklady na záchranné práce počas povodní v dňoch
od 01. 09. 2010 do 31. 12. 2010 činili čiastku 76 534,00 €. Tieto finančné prostriedky boli
postihnutým obciam poukázané príslušným obciam v bežných transferov v roku 2011. Úhrada
nákladov na záchranné práce počas veternej smršte v meste Čadca v dňoch 19. - 22. júla 2011
predstavovala čiastku 45 499,03 €. Tieto finančné prostriedky boli poukázané taktiež vo
forme bežného transferu na bežný účet mesta.

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 vo výdavkovej časti, programovej štruktúre a jeho
čerpanie za rok 2011 udáva nasledujúca tabuľka:
Podprogram Prvok
08C03
08C0502
(€)
(€)
600 - Bežné výdavky
schválený rozpočet
upravený rozpočet
čerpanie

677 634,00
918850,85
918743,34

5 666,00
5 666,00

Podprogram
06H03
(€)
355,00
1 155,00
1 154,98

Úhrn (€)

677 989,00
925671,85
925564,41
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z toho:

610 - Mzdy, platy,
služobné príjmy OOV
schválený rozpočet
upravený rozpočet
čerpanie
620 -Poistné a
príspevok do
poisťovní
schválený rozpočet
upravený rozpočet
čerpanie
630 - Tovary a služby
schválený rozpočet
upravený rozpočet
čerpanie
640 - Bežné transfery
schválený rozpočet
upravený rozpočet
čerpanie

301 976,00
306 859,00
306 782,00

1 100,00
1 100,00

301 976,00
307 959,00
307 882,00

105 541,00
111 354,13
111 327,13

382,79
382,79

105 541,00
111 736,92
111 709,92

100 514,00
107598,63
107595,21

501,34
501,34

169 603,00
393 039,09
393 039,09

3 681,87
3 681,87

355,00
1 155,00
1 154,98

100 869,00
109254,97
109251,53
169 603,00
396 720,96
396 720,96

Podprogram 08C03 zahŕňa rozpočet výdavkov aparátu a civilnej ochrany obvodného
úradu. Čerpanie bežných výdavkov aparátu činia 698 645,13 € a civilnej ochrany 6 306,00 €.
V rámci aparátu ide predovšetkým o čerpanie finančných prostriedkov na mzdy,
odvody do poistných fondov, tovary a služby na úhradu prevádzkových nákladov
a zabezpečenie chodu úradu. V tovaroch a službách sú zahrnuté aj náklady spojené so
sčítaním obyvateľov domov a bytov v roku 2011 v čiastke 7 522,00 €.
Čerpanie
rozpočtových výdavkov na úseku civilnej ochrany činia predovšetkým náklady na odmeny
skladníkom civilnej ochrany pôsobiacich v mestách a obciach v čiastke 6 034,00 €.
Ďalej sú to bežné transfery, ktoré zahŕňajú náklady dotácie na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík v čiastke 135 515, 74 € a registra obyvateľstva v čiastke
30 510,15 € poukazované mesačne a štvrťročne mestám a obciam v okrese. Taktiež
v dôsledku mimoriadnej situácie ako sú povodne a veterná smršť, ktoré si vyžiadali finančné
prostriedky na záchranné práce činili čiastku 122 033,03 €. Čerpanie bežných transferov
zahŕňajú aj náklady na odstupné, ktoré v roku 2011 predstavovalo čiastku 3 376,50 €
a nemocenské dávky v čiastke 1 053,74 €.
Prvok 08C0502 zahŕňa finančné prostriedky na úhradu nákladov v dôsledku konania
nových volieb do orgánov samosprávy obci. Ide o konanie volieb v obci Oščadnica, kde na
základe predloženého vyúčtovania nákladov v zmysle Usmernenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním nových
volieb do orgánov samosprávy obcí, boli finančné prostriedky poukázané obci vo forme
bežného transferu v čiastke 3 681,87 €.
Podprogram 06H03 zahŕňa náklady hospodárskej mobilizácie na tovary a služby, ktoré
činia predovšetkým čerpanie rozpočtových prostriedkov spojených s odbornou prípravou
primátorov a starostov a ich zamestnancov zabezpečujúcich úlohy hospodárskej mobilizácie.
Sú to i ďalšie výdavky súvisiace s materiálových a technickým vybavením tohto úseku.
Rozpočet finančných prostriedkov v príjmovej časti a jeho plnenie za rok 2011
prezentuje tabuľka:
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200 – Nedaňové
príjmy
z toho:
212 – Príjmy z vlastníctva

Schválený
rozpočet
(€)
39 354,00

Upravený
rozpočet
(€)
13 691,00

13 900,09

860,63

860,72

6 961,50

6 961,50

3 365,20

3 535,20

1 152,00

221 – Administratívne poplatky
222 – Pokuty, penále a iné
sankcie
223
–
Poplatky a platby
z nepriemyselného a náhodného
predaja
233
–
Príjem
z predaja
pozemkov a nehmotných aktív
292 – Ostatné príjmy

6 899,00
15,00

29 264,00
2 024,00

Plnenie
(€)

16,15

-

16,15

2 487,52

2 535,52

Príjmy z vlastníctva pozostávajú z prenájmu za pozemok v správe obvodného úradu.
Administratívne poplatky tvoria súdne poplatky z vybratých poplatkov vo veciach
obchodného registra.
Pokuty a penále, tvoria príjmy z uložených pokút v priestupkovom konaní, ďalej
vzniknuté z nesplnenia povinnosti v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových
vozidiel a pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Príjmy z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja pozostávajú z
poplatkov za poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2010 Z. z..
Ostatné príjmy pozostávajú z dobropisov za energie na základe vyúčtovania energií za
rok 2010 a trov konania.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Čadca mal v roku 2011 systemizáciou MV SR schválených 35 miest.
Z toho bolo 31 zamestnancov v štátnej službe a 4 zamestnanci vo verejnom záujme.
K 1.1.2011 bol personálnym rozkazom MV SR na Obvodnom úrade Čadca znížený počet
zamestnancov zo 43 na 35, z organizačných dôvodov bolo prepustených 8 zamestnancov ( 7
zamestnancov v ŠS a 1 zamestnanec vo VZ). Z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce
a racionalizácie bola schválená nasledovná organizačná štruktúra Obvodného úradu Čadca:
a)
b)
c)
d)
e)

odbor organizačný a osobný úrad,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
odbor ekonomický.
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V súvislosti s rozvojom a riadením ľudských zdrojov bola uskutočnená analýza
štátnozamestnaneckých miest a miest vo verejnom záujme. Na základe našej požiadavky nám
bola schválená nová organizačná štruktúra, kde sme posilnili odbor živnostenského
podnikania zamestnancom z odboru organizačného, osobný úrad sme spojili s odborom
organizačným a zamestnanca, ktorý má v opise štátnozamestnaneckého miesta mzdy bol
z osobného úradu presunutý na odbor ekonomický. Týmto sme v súvislosti so znížením počtu
zamestnancov a kumuláciou agiend riešili optimálne využívanie ľudských zdrojov. Tieto
organizačné zmeny vo vnútri organizácie viedli k efektívnejšiemu využitiu pracovných
schopností a optimálnemu využitiu fondu pracovného času.
V roku 2011 nebolo uskutočnené žiadne výberové konanie, nakoľko Obvodnému
úradu Čadca bolo určených 35 funkčných miest, ktoré boli aj v plnej miere obsadené a počas
roka 2011 nedošlo k uvoľneniu štátnozamestnaneckého miesta ani miesta vo verejnom
záujme. Napriek tomu sme evidovali 27 žiadostí o prijatie do zamestnania.

Funkčné zaradenie zamestnancov v štátnej službe:
štátny radca
hlavný radca
odborný radca
samostatný radca
radca

1 miesto,
7 miest,
9 miest,
7 miest,
7 miest.

Funkčné zaradenie vo verejnom záujme:
P.T.10
P.T.9
P.T.4

1 miesto,
1 miesto,
2 miesta.

Na Obvodnom úrade Čadca bolo v roku 2011 zamestnaných 21 žien (2 ženy
v riadiacej funkcii a 14 mužov (4 muži v riadiacej funkcii). Priemerný vek zamestnancov je
47 rokov. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Čadca je nasledovná:

Vysokoškolské 2. st.
24

Vzdelanie
Vysokoškolské 1.st. Stredoškolské úplné
1

8

Stredoškolské
odborné
2

V roku 2011 ukončil jeden zamestnanec na odbore ekonomickom bakalárske štúdium
a tento rok končí na odbore organizačnom a osobnom úrade zamestnanec taktiež bakalárske
štúdium.
V rámci vzdelávania bolo priebežne realizované vzdelávanie, ktoré zabezpečuje IVS
Banská Bystrica a Bratislava. Priebežné vzdelávanie reagovalo na potreby praxe. V dôsledku
zmien v legislatíve sa školení, seminárov a porád zúčastnili všetci zamestnanci. Obvodný
úrad Čadca sa aktívne zapojil do podujatia organizovaného MV SR – Európsky týždeň
miestnej demokracie a v termíne od 10.10.2011 do 16.10.2011 zorganizoval prednášku na
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ÚPSVaR Čadca pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí mali záujem o podnikanie.
Pre študentov stredných škôl pripravil prezentáciu o činnosti Obvodného úradu s cieľom
zvýšiť povedomie občanov o inštitúciách a procesoch miestnej demokracie.

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. Konkrétne cieľové
úlohy sú konkretizované v bode 2 tejto správy. V roku 2011 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.
Možno konštatovať, že všetky hlavné priority a ciele v roku 2011 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 zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch v súlade s právnymi predpismi
platnými pre jednotlivé odbory. Boli dodržiavané všetky právne predpisy, nariadenia
a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp.
novelizovaných zákonov bola v súlade s ich platnosťou a pôsobnosťou.
Výsledky boli pravidelne polročne hodnotené v rozborovej činnosti v oblasti
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Na zlepšenie činnosti boli 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.
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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 17. 04. 2012
Číslo spisu: ObU-CA-2012/01547-02

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