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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Humenné

Rezort:
Forma hospodárenia:
IČO:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Ministerstvo vnútra SR
rozpočtová organizácia
42077486
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
prednosta úradu
RSDr. Vasil Gavula
od 14.10.2010 Ing. Jozef Babják
057/7704201
057/7881401
prednosta@he.vs.sk

Kontakt:

Vedúci odborov Obvodného úradu Humenné v roku 2010:
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:
Vedúca ekonomického odboru:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúca odboru živnostenského podnikania:
Vedúci organizačného odboru:
Osobný úrad:

Ing. Ján Tomčák
Ing. Mária Repčíková
JUDr. Ján Sental
Ing. Oľga Matuchová
Ing. Ondrej Kardoš
PhDr. Viktória Vitkovičová

Obvodný úrad má zriadené stále pracoviská v Medzilaborciach a v Snine:
PRACOVISKO MEDZILABORCE (budova Mestského úradu, 3. posch., č. dv. 38)
Mierová 4
068 01 Medzilaborce
Výkon činností na danom pracovisku je zabezpečovaný v utorok a štvrtok.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
057/7321021
Odbor živnostenského podnikania
057/7321021

PRACOVISKO SNINA
Partizánska 1057
069 01 Snina
Odbor všeobecnej vnútornej správy
057/7621276
Odbor živnostenského podnikania
057/7621244
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Obvodný úrad Humenné je prvostupňovým orgánom miestnej štátnej správy, ktorý
bol zriadený zákonom NR SR č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene
a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 263/2006 Z. z., ktorý nadobúdol účinnosť 1. októbra 2007.
Obvodný úrad je právnická osoba. Ako rozpočtová organizácia štátu je zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta úradu, ktorého vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo. Obvodný úrad
uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho pôsobnosti, koná
a rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch samostatne.
Obvodný úrad sa v roku 2010 členil na odbory:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

Obce patriace do pôsobnosti Obvodného úradu Humenné a jeho pracovísk:
a) Obvodný úrad Humenné s počtom obcí 61
Humenné, Adidovce, Baškovce, Brekov, Brestov, Černina, Dedačov, Gruzovce, Hankovce,
Hažín n/Cirochou, Hrabovec n/Laborcom, Hrubov, Hudcovce, Chlmec, Jabloň, Jankovce,
Jasenov, Kamenica n/Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce, Košarovce, Koškovce,
Lackovce, Lieskovec, Lukačovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá n/Cirochou, Myslina, Nižná
Polianka, Nižná Jablonka, Nižná Sitnica, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Pakostov, Papín,
Porúbka, Prituľany, Ptičie, Rohožník, Rokytov pri Humennom, Rovné, Ruská Kajňa, Ruská
Poruba, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Topoľovka, Turcovce, Udavské,
Veľopolie, Víťazovce, Vyšná Jablonka, Vyšná Sitnica, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov,
Závada, Závadka, Zbudské Dlhé, Zubné
b) Pracovisko Medzilaborce s počtom obcí 23
Medzilaborce, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny
Brod, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce,
Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá
c) Pracovisko Snina s počtom obcí 34
Snina, Belá nad Cirochou, Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice,
Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomírov,
Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príslop, Runina, Ruská
Volová, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa,
Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Humenné je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je
zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 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. 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.
Pôsobnosť úradu je ustanovená zákonmi a jednotlivé činnosti a úlohy odborov
obvodného úradu sú uvedené v organizačnom poriadku.
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi hlavnými úlohami jednotlivých odborov
podľa výkonu činnosti na jednotlivých úsekoch, ako aj usmerneniami a pokynmi ministerstva
vnútra.
Prehľad právnych predpisov na základe ktorých obvodný úrad ako prvostupňový orgán
koná a rozhoduje, alebo upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.
1. odbor organizačný
a) na úseku organizačnom
- zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 9/2010 Z.z.,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č, 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe;
b) vo vzťahu k územnej samospráve
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
c) na úseku správy registratúry
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (úplné
znenie zákon č. 503/2007 Z. z.),
- vyhláška 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,
- smernica MV SR č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva vzorový
registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov,
- smernica MV SR č. SVS-204-2007/01121 z 29. októbra 2007, ktorou sa určuje postup obcí,
obvodných úradov a štátnych archívov pri príprave vyraďovacieho konania a vyraďovaní
štátnych matrík a zbierok listín,
- usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/445 z 2. júna 2004 o vyhotovovaní
odpisov, výpisov alebo písomných informácií z úradných kníh, úradných záznamov,
evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove (registratúra),
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- usmernenie MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/446 z 2. júna 2004 o osvedčovaní
odpisov (fotokópií), výpisov alebo písomných informácií,
- metodický pokyn MV SR č. SVS-204-2003/567 z 1. decembra 2003 pre krajské úrady
a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských
úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003,
- usmernenie MV SR č. SVS-204-2007/566 z 10. apríla 2007 pre krajské úrady a obvodné
úrady o vyraďovaní registratúrnych záznamov;
d) na úseku informatiky
- zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
- č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
2. odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
- zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MV SR č. 411/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania
o priestupku,
- Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 9/2010 Z.z.,
- zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z.z.,
- zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov;
b) na úseku matrík
- zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MV SR č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
- zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR
č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
- zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
v znení neskorších predpisov,
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- zákon NR SR č, 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001;
d) na úseku volieb a referenda
- zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
- zákon 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 zákona
č.515/2003 Z.z.
- zákon 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.,
- zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov;
e) na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
- zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. odbor živnostenského podnikania
na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej
kontroly:
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji,
- zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.,
- zákon č. 126/1998 Z. z. o živnostenskej komore v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe,
- zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vyhláška MH SR č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried,
- zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako aj mnoho ďalších dotknutých zákonov a vyhlášok, ktoré súvisia s výkonom činnosti na
tomto úseku v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní.
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4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany
- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu,
- zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe,
- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní
evakuácie v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany,
- zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami,
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
a ďalšie vykonávacie vyhlášky súvisiace s výkonom činností;
b) na úseku krízového riadenia
- ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu;
c) na úseku obrany štátu
- zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
d) na úseku hospodárskej mobilizácie
- zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona č. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov;
e) na úseku ochrany utajovaných skutočností
- zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti
a skúške bezpečnostného zamestnanca,
- vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.,
- vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobností o šifrovej ochrane informácií,
- vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti,
ako aj ďalšie pokyny generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra SR, smernice a usmernenia.
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5. odbor ekonomický
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- výnos Ministerstva financií SR 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a zmien vykonaných
výnosmi č. 9246/2006-421 a č. 24851/2009-421,
- opatrenie Ministerstva financií SR č MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č.MF/20414/200731, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia
rozpočtu verejnej správy v znení neskorších zmien,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny,
o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení neskorších
predpisov,
- usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s
prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí,
- výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288
o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
- výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2006 č. 207-2006/03902,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291
z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík,
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov,
- opatrenie Ministerstva vnútra č. 381/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov
majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri
nakladaní s majetkom štátu v znení neskorších zmien,
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- zákon 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,
- vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. osobný úrad
- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- predpisy o bezpečnosti práce, služobné predpisy, pracovnoprávne predpisy,
- vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- kolektívne zmluvy, vyššie kolektívne zmluvy,
- plánovanie personálnych potrieb úradu a voľné štátnozamestnanecké miesta,
- výberové konania.

3. Činnosť organizácie podľa jednotlivých odborov
a) Činnosť organizačného odboru
Výkon činnosti na organizačnom odbore pozostával predovšetkým z odborných
a administratívnych prác pre prednostu úradu, vypracovával záznamy z pracovných porád
prednostu s vedúcimi odborov, viedol centrálnu evidenciu sťažností, petícií, žiadostí
o slobodnom prístupe k informáciám a vykonával kontrolnú činnosť, registratúru a podateľňu
úradu a úsek informatiky.

- úsek kontroly
V zmysle zákona o kontrole v štátnej správe vykonali jednotlivé odbory kontrolnú
činnosť v zmysle plánu na rok 2010. Vyhodnotenie výsledkov kontrolnej činnosti bolo
zhrnuté v ročnej správe. Odbory na svojich úsekoch vykonali počas roka celkovo 19 kontrol,
z ktorých boli vypracované záznamy o kontrole.
Podľa zamerania kontrolnej činnosti prednostu Obvodného úradu Humenné za rok
2010 boli kontrolným úsekom vykonané tieto kontroly:
- kontrola dodržiavania ustanovenia § 141 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov a vnútorného služobného predpisu č. 5/2010 – úprava pracovného
času na obvodnom úrade;
- kontrola ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
v súvislosti s poskytnutím stravovania počas dovolenky, prekážok v práci, pracovnej cesty
zamestnancom obvodného úradu, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca
v práci na základe evidencie dochádzky;
- kontrola dodržiavania ustanovenia § 67 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;
- kontrola aktuálnosti uzatvorenia zmlúv o výpožičke, predložených k podpisu všetkým
nástupníckym organizáciám pôvodných spoločenských organizácii, ktoré združili
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prostriedky na výstavbu ZPB, ktorých návrhy boli vypracované v zmysle § 876 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;
- kontrola dokumentácie zákaziek s nízkou hodnotou pri postupe verejného obstarávania
v zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 18/2007 o jednotnom
postupe štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb.
Pri výkone vnútornej kontroly neboli zistené porušenia všeobecne záväzných
právnych predpisov.
- úsek sťažností a petícií
V hodnotenom období bolo v centrálnej evidencii sťažností úradu celkovo
evidovaných a vybavených 8 sťažností.
Z vyššie uvedeného počtu bolo vybavených:
•
•
•

prešetrením 4 sťažnosti,
postúpením 3 sťažnosti,
odložením 1 sťažnosť.

Z analýzy počtu prešetrených a opodstatnených sťažností vyplýva, že z celkového
počtu 4 prešetrených sťažnosti bola zistená opodstatnenosť u 1 sťažnosti.
Z hľadiska sťažovateľa, z celkového počtu vybavených sťažností, v 7 sťažnostiach
bolo poukázané na oblasť verejnej správy, ktoré podali fyzické osoby. V 1 prípade bola
prijatá sťažnosť od anonymného sťažovateľa, avšak neobsahovala náležitosti v zmysle
zákona o sťažnostiach, preto bola vybavená odložením.
Z hľadiska predmetu sťažností, sťažovatelia poukazovali najmä na postup
zamestnancov na úseku priestupkov – nesprávne vybavenie priestupkového spisu vo veci
ochrany životného prostredia, nezrovnalosť s uvedením dátumu pri predkladaní podkladu
k priestupkovému konaniu, nesprávny postup na ústnom pojednávaní v priestupkovej veci.
V jednom prípade bolo poukázané na nečinnosť odboru živnostenského podnikania vo veci
nelegálneho vykonávania taxi-služby a na porušenie zákona o štátnej službe. Opodstatnenosť
bola zistená v sťažnosti smerujúca na nezrovnalosť pri predkladaní potrebného podkladu
k priestupkovému konaniu.
Z celkového počtu 8 evidovaných sťažností v roku 2010 bola vybavená 1 opakovaná
sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená. V 3-och prípadoch boli sťažnosti
postúpené orgánom vecne príslušným na vybavenie.
Úrad v roku 2010 podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov neevidoval žiadnu petíciu.
Okrem toho boli úsekom kontroly vybavené iné podania v počte 8, ktoré boli označené
ako sťažnosť, avšak podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach neboli sťažnosťou. Z tohto
dôvodu boli v počte 6 postúpené na vybavenie príslušnému správnemu orgánu a dve boli
vrátené späť pisateľovi.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2010
úrad evidoval 5 podaní, ktorým bolo vyhovené v plnom rozsahu.
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- úsek registratúry a podateľne úradu
Tento úsek v rámci hlavnej činnosti vykonáva nasledujúce činnosti: zabezpečuje
odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne
príslušných bývalých okresných úradov. Stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za
ich účelné a bezpečné uloženie a o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu, ako aj
o vyraďovanie registratúry z činnosti územne príslušných právnych predchodcov. Odovzdáva
archívne dokumenty na uschovanie príslušnému štátnemu archívu.
Zabezpečuje styk s poštovým úradom a vedie centrálnu evidenciu doručených
záznamov v ASU.
Stav evidovania v špeciálnych evidenciách v roku 2010
Organizačný
útvar

Celkový počet
spisov

Celkový počet
záznamov

Kancelária prednostu

8

16

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií
v zmysle z. č. 211/2000 Z. z.

Kancelária prednostu

5

15

Evidencia priestupkov MAKOP

Odbor VVS

2 134

9 069

Evidencia PS CEZIR

Odbor ŽP

7 321

14 331

Evidencia utajovaných písomností

Odbor COaKR

0

0

Evidencia sťažností a petícií

V roku 2010 úrad pracoval s celkovým počtom 7 436 spisov, ktoré pozostávajú
z 24 763 registrovaných podaní.
Prehľad o počte podaní a vybavených spisov na úrade v roku 2010

Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor živnostenského podnikania
Prednosta
Odbor ekonomický
Organizačný odbor
Odbor krízového riadenia a civilnej ochrany
SPOLU:

Počet podaní
v r. 2010
9 069
10 390
227
2 744
808
1 525
24 763

Počet spisov
v r. 2010
1 425
5 293
27
336
56
299
7 436

Organizačný odbor v roku 2010 najviac žiadostí obdržal o vyhotovenie výpisu
z registratúrnych záznamov od občanov, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
v celkovom počte 56. Inštitút - nahliadnutie do spisov využívali predovšetkým zamestnanci
obvodného úradu ale aj zamestnanci tzv. špeciálnych úradov (životného prostredia, lesného
úradu a pod.).
Ako negatívum aj naďalej pretrváva jav neskorého vracania spisov v rámci reverzov.
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Prehľad o využívaní registratúry za rok 2010
Počet žiadostí v roku 2010

116

Počet požiadaviek na vypožičanie spisov (interné
a externé)

24

Počet vyhotovených reverzov k výpožičkám

22

Počet požiadaviek na nahliadnutie RZ

12

Počet vydaných osvedčených kópii

2

Počet vydaných neosved. kópii

4

Počet vyhotovených výpisov

56

Výška správnych poplatkov ( € )

54,50

Celková suma vybraných správnych poplatkov za poskytnutie služieb je 54,50 €.
Z toho správne poplatky boli zaplatené - za vyhotovenie kópii v celkovej sume 45,50 €
- za vyhotovenie výpisu v celkovej sume 9,00 €
Ostatné úkony v rámci využívania registratúry boli oslobodené od správneho poplatku
v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch .
- úsek informatiky
Výkon činností na uvedenom úseku zahŕňa úkony súvisiace predovšetkým so
zabezpečovaním prevádzky, správy a servisu lokálnej počítačovej siete obvodného úradu
a uzla WAN siete VSNET, inštalácia skúšobných a produkčných verzií aplikačného
programového vybavenia, migrácia užívateľských dát, technická správa prevádzkovaného
APV, inštalácia antivírových programov, inštalácia operačného systému PC, kontrola
aktualizácií OS PC, aktualizácia web stránok úradu, technická pomoc užívateľom na
pracoviskách úradu a štátnom archíve, zálohovanie prevádzkovaných údajových základní
a pod.

b) Činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy ako hlavnú úlohu v roku 2010 zabezpečoval
vykonanie a materiálno – organizačné zabezpečenie volieb, ktoré obsahovalo školenia členov
a zapisovateľov volebných komisií, distribúciu volebných dokumentov a tlač hlasovacích
lístkov, ako aj ďalšiu odbornú a metodickú pomoc obciam a volebným komisiám. Týkalo sa
to Nových volieb – doplňujúce voľby v obci Zboj, voľby do Národnej rady SR, voľby do
orgánov samosprávy obcí a Referenda 2010. Rozdistribuovaných bolo viac ako 1 974 000
hlasovacích a referendových lístkov.
Odbor na základe podnetov od orgánov policajného zboru, prokuratúry a občanov
riešil 2 117 priestupkových vecí, z toho za okres Humenné 1 032, Snina 719 a Medzilaborce
366. Proti vydaným rozhodnutiam odborom všeobecnej vnútornej správy bolo podaných 12
odvolaní, čo predstavuje 0,57% z vydaných rozhodnutí. Z týchto 12 rozhodnutí riešených
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Ministerstvom vnútra, sekciou verejnej správy, odborom priestupkov bolo 1 potvrdené, 1
zrušené z dôvodu preklúzie (zánik zodpovednosti za priestupok po uplynutí 2 rokov od
spáchania), 3 zrušené a vrátené na nove konanie, 3 sú riešené na MV SR a 3 boli riešené na
odbore všeobecnej vnútornej správy.
V rámci súčinnosti s inými orgánmi verejnej správy (polícia, prokuratúra, súd) vo veci
priestupkovej agendy poskytol odbor viac ako 800 správ.
V roku 2010 povolil v územnom obvode ObÚ Humenné 1 verejnú zbierku združeniu
Humenné Klub sklerózy multiplex pri Slovenskom zväze sklerózy multiplex.
Taktiež vydal 24 rozhodnutí o povolení zmeny mena a priezviska. Zmeny mena alebo
priezviska boli povolené po zvážení uvedených skutočností v žiadosti o povolenie zmeny
a priezviska, hlavne zmena po uplynutí 3 mesačnej lehoty na zmenu priezviska po rozvode
a zmena priezviska maloletého dieťaťa po rozvode manželov.
Odbor všeobecnej vnútornej správy za rok 2010 apostilloval 205 matričných dokladov
k ďalšiemu použitiu v cudzine.
Na úseku výkonu matričnej činnosti odbor všeobecnej vnútornej správy za rok 2010
vykonal 22 kontrol na všetkých matričných úradoch v regióne podľa zákona č. 154/1994 Z.z.
o matrikách a priebežne počas celého roku bol vykonávaný dohľad nad požívaním štátnych
symbolov.

c) Činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečoval a plnil v roku 2010 úlohy
vyplývajúce zo „Zamerania činnosti“ vydaného obvodným úradom v sídle kraja, ktoré
rozpracoval do Plánu hlavných úloh odboru CO a krízového riadenia a Zameraní činností pre
mestá, obce, právnické a fyzické osoby.
- úsek krízového riadenia
V zmysle spracovaného plánu práce a plánu zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu
(BRO) boli vykonávané pravidelné zasadnutia na ktorých boli prejednávané správy
o pripravenosti ORPZ , OR HaZZ, OCOaKR na riešenie krízových situácií mimo času vojny
a vojnového stavu a na prijímanie a realizovanie opatrení po vzniku možných mimoriadnych
udalosti a správy predkladané starostami určených obcí o pripravenosti obci na riešenie
krízových situácii s dôrazom na spracovanie stanovenej dokumentácie.
V súlade so zákonom o obrane boli vykonané kontroly plnenia úloh na dvoch
obecných úradoch a dvoch subjektoch ktoré poskytujú vecné prostriedky pre armádu
Slovenskej republiky.
Krízový štáb obvodu zasadal po vyhlásení mimoriadnej situácie pri povodňach v máji
2010 a pri prejednávaní vyhlásenia havarijného stavu na štátnych cestách 3. triedy pred
obcami Vyšný Hrušov, Ruská Poruba a Sopkovce, kde bola vážne ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky.
Na úseku prípravy a odborného vzdelávania bola v obvode vykonaná odborná príprava
krízových štábov miest a obcí po jednotlivých matričných obvodoch za účasti prevažnej
väčšiny starostov obcí.
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- civilná ochrana
V súlade s operatívnymi pokynmi MV SR a pokynmi vydanými na porade bola
aktualizovaná Analýza územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti v obvode.
Bol upresnený a aktualizovaný plán ochrany obyvateľstva v obvode, dokumentácia jednotiek
CO a vecných prostriedkov právnických a fyzických osôb ako aj mapové zostavy, ktoré slúžia
ako grafické prílohy v analýze územia. V programe CIPREGIS bola vykonaná aktualizácia
grafickej vrstvy, karty všetkých obcí a vojenského obvodu, aktualizovaný základný súbor
prevádzkových dát pre systém podpory riadenia a spracovania informácií informačnej
štruktúry integrovaného záchranného systému pre poskytovanie pomoci na linke 112.
Na úseku kolektívnej ochrany bol aktualizovaný Plán ukrytia a Plán evakuácie
obyvateľov obvodu. Zmeny boli zaznamenané v súvislosti s počtom obyvateľov a osôb
prevzatých do starostlivosti. Súčasne bola upravená dokumentácia ochrany obyvateľstva na
území obvodu ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej
stavbe Starina.
V rámci kontrolnej činnosti boli vykonané tri kontroly ochranných stavieb. Zo 4
kontrolovaných úkrytov jeden úkryt na Strednej odbornej škole technickej v Humennom
nespĺňal podmienky na ochranu ukrytím, preto bol vyhotovený protokol a oboznámený aj
zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj.
Z hľadiska posudzovania územia, stavieb a vydávania záväzných stanovísk
v územnom plánovaní, stavebnom a kolaudačnom konaní boli vydané stanoviská v súlade so
zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva a stavebným zákonom.
V oblasti vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania bolo
odobratých 13 vzoriek zeminy z obci obvodu, ktoré boli odoslané na gamaspektrometrickú
analýzu do KCHL Jasov, pravidelné merania v určených referenčných bodoch (v každom
okrese jedno miesto) a vykonané revízie hlásičov úrovne radiácie na 25 obciach obvodu.
- v oblasti vyrozumenia a varovania
Bol upresnený plán vyrozumenia a varovania v obvode, vykonané pravidelné skúšky
sirén a revízne prehliadky. Všetky sirény v obvode sú prevádzkyschopné.
- v oblasti hospodárenia s materiálom CO a financovania
Bolo vykonaných 22 kontrol skladov materiálu PIO na obciach a u právnických
a fyzických osôb. V roku 2010 boli na opravu do VTU CO Slovenská Ľupča odsunuté lícnice
detských ochranných masiek. Na likvidáciu neupotrebiteľného materiálu boli odsunuté detské
ochranné vaky DV-65, zdravotné kapsy, zdravotnícke zásobníky a lícnice ochrannej masky
CM-3 do VTU CO Slovenská Ľupča a do Kovohuty a.s. Krompachy boli na likvidáciu
odsunuté malé ochranné filtre MOF z obcí a objektov obvodu.
Odbor vykonáva každoročne inventarizáciu materiálu PIO v obvode.V obvode je
evidovaných 100 skladov, v ktorých je uložený materiál PIO, ktorý je vo výpožičke.
Pridelené finančné prostriedky na civilnú ochranu a hospodársku mobilizáciu zo
štátneho rozpočtu boli čerpané účelne a hospodárne na zabezpečenia najnutnejších potrieb pre
plnenie úloh Ročného plánu odboru CO a KR v roku 2010.
- v oblasti prípravy a odborného vzdelávania
Bola vykonaná odborná príprava jednotiek pre územnú potrebu, t.j. 2 zdravotníckych
družstiev a jednotky pre hygienickú očistu. Príprava starostov a primátorov miest sa
uskutočnila v rámci prípravy krízových štábov miest a obcí v I. polroku.
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Odborné vzdelávanie zamestnancov úradu bolo vykonané v strediskách vzdelávania
a prípravy MV SR Slovenská Ľupča a Spišská Nová Ves v rámci seminárov a odborných
zhromaždení.
Pravidelnej súťaže mladých záchranárov CO o putovný pohár prednostu obvodného
úradu sa zúčastnilo 15 družstiev zo základných škôl okresov Humenné, Snina a Medzilaborce
a jedno družstvo z Ukrajiny z družobného okresu Velikij Bereznij.
- na úseku hospodárskej mobilizácie
Boli úlohy zabezpečované v súlade s platnými normami a legislatívou. Bola
prepracovaná dokumentácia na zavedenie regulácie a predaja životne dôležitých výrobkov
alebo životne dôležitých tovarov počas krízových situácii.
Boli aktualizované prehľady stravovacích a ubytovacích zariadení, prehľady
dodávateľov komodít a prostriedkov využiteľných pre núdzové zásobovanie a ubytovanie.
Bol upresnený zoznam techniky využiteľnej pri záchranných prácach pri vzniku
mimoriadnej udalosti na území obvodu a aktualizovaná evidencia ľudských zdrojov na
plnenie pracovných úloh hospodárskej mobilizácie a vecných prostriedkov na účely vecného
plnenia po vyhlásení niektorého z krízových stavov.
- na úseku obrany
Plnenie úloh na tomto úseku bolo zabezpečené v súlade s Ročným plánom odboru
v súčinnosti s obcami, mestami, Územnou vojenskou správou, OR hasičského a záchranného
zboru a OR policajného zboru.
Mimoriadne udalosti v obvode
V roku 2010 sa na území obvodu vyskytli mimoriadne udalosti v súvislosti so
snehovou kalamitou, únikom neznámych látok v meste Snina do rieky Cirocha, znečistením
ropnými produktmi a predovšetkým povodňami v mesiacoch máj a jún, kde bolo postihnutých
55 obci v obvode.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia splnil rozhodujúce úlohy stanovené
zameraním činnosti na rok 2010 na požadovanej úrovni, čo konštatovala aj kontrola vykonaná
na odbore CO a KR z úrovne obvodného úradu v sídle kraja v mesiacoch september- október.
Vyhodnotenie činnosti odboru CO a KR o splnení úloh za rok 2010 bolo taktiež predložené
obvodnému úradu v sídle kraja.

d) Činnosť odboru živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku
živnostenskej registrácie, na úseku vedenia živnostenského registra a na úseku živnostenskej
kontroly.
V roku 2010 na území nášho úradu bolo celkom 10 424 podnikateľských subjektov
s platným živnostenským oprávnením. Z toho bolo 8 711 fyzických osôb a 1 714 právnických
osôb.
Rok 2010 bol rokom špecifickým z dôvodu, že od 01.06.2010 začala platiť novela
živnostenského zákona. To znamená že vznik, pozastavenie a zánik živnostenského
oprávnenia boli do 31.05.2010 vydávané v správnom konaní a platil systém rozhodovací. Po
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tejto novele bol systém rozhodovací nahradený systémom osvedčovaním a vznik,
pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia sa rieši mimo správneho konania.
V sledovanom období bolo vydaných celkom 2 497 rozhodnutí a vykonaných 5 676
úkonov mimo správneho konania.
Medzi zásadné zmeny živnostenského zákona patrí: zrušenie kategórie koncesovaných
živností, ďalšie rozšírenie úloh Jednotného kontaktného miesta (JKM) na činnosti, ktoré nie
sú živnosťou, obligatórna registrácia FO k dani z príjmov a prihlasovanie do systému
zdravotného poistenia, zjednodušenie administratívy, zabezpečovanie výpisov z registra
trestov pre štátnych príslušníkov EÚ, predkladanie návrhov na zápis do obchodného registra
a nová úprava vydávania výpisov zo živnostenského registra.
JKM na našom úrade plní veľmi dôležité úlohy. V roku 2010 službu JKM využilo
3 627 subjektov. Ďalej bolo vykonaných 4 694 úkonov služby JKM pre Daňové úrady
a 3 501 úkonov služby JKM pre zdravotné poisťovne.
Kontrolná činnosť na úseku živnostenského podnikania je systematická, vykonávaná
na základe plánu kontrolnej činnosti. Do plánu sa dostávajú tematické kontroly uložené
MV SR, tematické kontroly podľa zamerania obvodného úradu, alebo podnety poukazujúce
na neoprávnené podnikanie. Kontrolná činnosť sa pravidelne sleduje a vyhodnocuje.
V roku 2010 bolo vykonaných celkom 551 kontrolných akcií, z toho 12 akcií
v súčinnosti s iným kontrolným orgánom. Za nedostatky zistené kontrolou bolo uložených
celkom 175 sankcií a boli prijaté opatrenia na odstránenie nezákonného stavu.

e) Činnosť ekonomického odboru
Odbor ekonomický zabezpečuje svoj výkon činností v oblasti ekonomiky, prevádzky
a správy majetku, autodopravy, verejného obstarávania, stravovania zamestnancov, účtovnej
evidencie úradu v zmysle platných právnych predpisov a metodických pokynov, vykonáva
finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie obciam na
matričnú činnosť pre 22 matričných úradov a register obyvateľstva 118 obecným úradom
v obvode.
V priebehu roka 2010 sa odbor metodicky odborne a finančnými vzťahmi podieľal pri
zabezpečovaní plnenia úloh na úseku volebnej činnosti pri zabezpečovaní nových volieb
v obci Zboj, volieb do NR SR, referenda a volieb do samospráv obcí.
Odbor 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 a zabezpečuje ich vymáhanie. V roku 2010 bolo v súvislosti s uplatnením porušení
tohto zákona udelených 170 rozhodnutí o uložení pokuty.
Na základe prideleného rozpisu finančných prostriedkov kontroluje čerpanie týchto
rozpočtových prostriedkov a v prípade nedostatku žiada nadriadený orgán o vykonanie
rozpočtových opatrení na krytie výdavkov vyplývajúcich z činností úradu a plnenia jeho úloh,
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ako aj dodržanie zmluvne dohodnutých platieb s jednotlivými dodávateľmi na úseku
prevádzkových nákladov.
Na úseku účtovníctva vedie účtovnú evidenciu, spracúva účtovné
závierky, zabezpečuje spracovanie podkladov pre konsolidovanú závierku, plní úlohy klienta
štátnej pokladnice, vedie agendu cestovných náhrad súvisiacu s pracovnými cestami
zamestnancov úradu. V roku 2010 bolo celkovo adjustovaných 278 cestovných účtov,
z ktorých v prevažnej miere boli vyúčtovávané hromadné cestovné príkazy. Taktiež vykonáva
hotovostnú pokladničnú službu pre potreby úradu, kde v roku 2010 bolo spracovaných
celkovo 724 príjmových a výdavkových dokladov. Vo vzťahu k verejnosti úrad zabezpečuje
predaj kolkových známok súvisiacich s realizáciou činností poskytovaných klientom pre
úseky živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy, kde celkové ročné tržby za
predaj kolkových známok činili 26 699 €.
Celkový prehľad o rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch úradu je uvedený nižšie
v časti 4. „Rozpočet organizácie“ na str. 19.
V oblasti správy majetku vedie agendu majetku spravovaného úradom, sleduje jeho
stav a pohyb a zabezpečuje jeho inventarizáciu. V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. v roku
2010 boli na prebytočný majetok štátu u štyroch nehnuteľností uzatvorené kúpne zmluvy, kde
celkové kapitálové príjmy z predaja tohto majetku činili 94 580 €.
Obvodný úrad má vo svojej správe celkom 18 budov a tiež iných k ním patriacich 18
stavebných objektov (inžinierske siete, oplotenia, studne a iné), ktoré sú vo vlastníctve SR,
ako aj 70 parciel evidovaných v KN-C a KN-E o celkovej výmere 496 592 m2, ktoré sa
nachádzajú v 14-tich katastrálnych územiach regiónu.
V zmysle uzatvorených zmlúv o výpožičke, resp. o nájme je zabezpečovaná
prevádzka administratívnych priestorov v sídle úradu v Humennom a dvoch pracovísk
v Snine a Medzilaborciach.
V rámci možnosti prideleného rozpočtu zabezpečuje materiálno-technické vybavenie
úradu, a to nákupom kancelárskych potrieb a materiálu nevyhnutného na výkon činností,
zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov, prevádzku výpočtovej
a kancelárskej techniky, vykonáva nevyhnutný technický servis a služby spojené s prevádzku
a údržbu troch služobných motorových vozidiel.

f) Činnosť osobného úradu
Osobný úrad zabezpečoval v roku 2010 úlohy v oblasti personalistiky, mzdovej
agendy, výberových konaní, vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov, realizoval
politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri výkone
práce vo verejnom záujme, zabezpečoval úlohy spojené s obsadzovaním voľných
štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom
záujme, sledoval plnenie povinností štátnych zamestnancov vo veciach majetkového
priznania a vyhodnocoval majetkové priznania, zabezpečoval vzdelávanie zamestnancov
úradu, plnil úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním, spolupracoval s MV SR pri
plánovaní personálnych potrieb obvodného úradu, predkladal MV SR podklady k návrhu na
zostavenie systemizácie a žiadosti o zmeny v systemizácii. Zastupoval obvodný úrad na úseku
majetkovo – právnom, na úseku štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych sporov.
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Pripravoval a vyhotovoval interné normy v rámci úradu. Poskytoval odbornú právnu
pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z pracovnoprávnych, štátnozamestnaneckých a
majetkovoprávnych vzťahov. Vykonával vnútornú kontrolu.
Oblasť štruktúry zamestnancov úradu, školiacej činnosti a mzdových prostriedkov je
uvedená v časti 5. „Personálne otázky“ na str. 25.

4. Rozpočet organizácie
Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2010 bol pre obvodný úrad určený listom
MV SR č. SE-17-69/ORF-2010 zo dňa 19.01.2010. Prehľad o jednotlivých ukazovateľoch
rozpísaného schváleného rozpočtu (SchvR), vykonaných úpravách rozpočtu (UprR) vrátane
výdavkov na 0.1.6.0 (volebná činnosť) a 0.1.8.0 (výdavky na povodne) ako aj skutočnosti
k 31.12.2010 uvádza nasledovná tabuľka:

SchvR
€

Ukazovateľ
Príjmy:

UprR
€

8 265,00

Výdavky celkom:
v tom:

Skutočnosť
€

Rozdiel
±

175 458,00

185 549,98

10 091,98

834 280,00 1 550 583,93

1 550 523,92

60,01

610

400 883,00

485 803,09

485 803,09

0,00

620

140 109,00

175 243,26

175 197,59

45,67

630

137 190,00

199 297,22

199 282,88

14,34

640

156 098,00

686 659,17

686 569,17

0,00

720

0,00

3 581,19

3 581,19

0,00

Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie (kategórie)
Zhodnotenie výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami z
rozpočtovaných a skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov.

hľadiska

Rozpočtové príjmy
Ukazovateľ
Príjmy celkom

SchvR v €

UprR v €

8 265,00

175 458,00

Skutočnosť v €
185 459,98

Štruktúra skutočných príjmov v roku 2010 podľa položiek:
- 212 – príjmy z vlastníctva
- 221 – tržby z predaja kolkových známok
- 222 – pokuty za porušenie predpisov
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28 693,99 €
26 699,00 €
16 755,16 €

% plnenia
k UprR
105,75

- 231 – príjem z predaja kapitálových aktív
- 233 – z predaja pozemkov
- 292 – iné príjmy
- z toho príjmy z dobropisov 16 556,95 €
trovy konania
1 469,88 €

94 580,00 €
795,00 €
18 026,83 €

Obvodný úrad stanovený záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2010 splnil, nakoľko
ho priaznivo pri výkone činností počas roka k UprR zrealizoval až na 105,75 %.
Najväčší podiel na dosiahnutých príjmoch mali príjmy z predaja kapitálových aktív
v sume 94 580 €, a to predajom nehnuteľností, ktoré sa nachádzali v lokalite katastrálnych
území obcí Ruská Kajňa, Adidovce, Zubné a meste Snina v zmysle schválených kúpnych
zmlúv.
Príjmy za porušenie predpisov pozostávali z pokút uložených za porušenie povinnosti
na úseku živnostenského podnikania v sume 8 950,39 € a zo zmluvného poistenia motorových
vozidiel na úseku ekonomického odboru v sume 7 804,77 €.

Rozpočtové výdavky
Vyhodnotenie čerpania výdavkov v programovej štruktúre,
klasifikácie a podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie
FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady
Ukazovateľ
610 – mzdové prostriedky
620 – poistné príspevky
630 – bežné výdavky
640 – bežné transfery
Výdavky celkom (600)

podľa

funkčnej

- podprogram 08C03

SchvR v €
400 883,00
140 109,00
125 917,00
156 098,00
823 007,00

UprR v €
464 406,09
167 820,89
175 522,78
188 844,26
996 594,02

Skutočnosť
v€
464 406,09
167 820,89
175 509,04
188 844,26
996 580,28

% plnenia
k UprR
100,00
100,00
99,99
100,00
99,99

Rozpis schváleného rozpočtu určený pre Obvodný úrad Humenné na rok 2010
avízoval nepriaznivý stav vo výdavkovej časti, nakoľko ani pri dodržaní prijatých úsporných
opatrení, vývoj skutočných potrieb na krytie zmluvne dohodnutých platieb, vyrubených daní
a poplatkov a základných úhrad nevyhnutných pre chod úradu, neumožňoval dodržať
výdavkovú časť na úrovni rozpísaného rozpočtu.
Uvedená nepriaznivá finančná situácia sa ku koncu roka eliminovala vykrytím
bežných výdavkov rozpočtovými opatreniami z úrovne ministerstva. Záväzný ukazovateľ
celkových výdavkov za úrad bol dodržaný.
Obvodný úrad okrem základného pracoviska v Humennom, realizuje úhrady
prevádzkových nákladov aj dvoch pracovísk, a to v Snine a v Medzilaborciach. Všetky tri
administratívne priestory pracovísk na výkon činností úradu sme užívali na základe zmlúv
o výpožičke uzatvorenými s úradmi práce pôsobiacimi v tomto regióne. Poznamenávame, že
pre zabezpečenie chodu týchto troch pracovísk boli na ťarchu výdavkov roku 2010 zúčtované
aj vyúčtovania prevádzkových nákladov za rok 2009 v celkovej sume vyčíslených
nedoplatkov 8 788,60 €.
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K 31.07.2010 bola pre pracovisko Medzilaborce vypovedaná zmluva o výpožičke zo
strany doterajšieho výpožičiavateľa, čím bol úrad nútený zabezpečiť nové priestory na výkon
činnosti úradu. Presťahovaním sa do nových priestorov vznikli úradu od augusta aj výdavky
spojené s úhradou nájomného v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy s mestom
Medzilaborce, avšak znížili sa prevádzkové náklady vzhľadom na úpravu prenajatej plochy.
Popri zabezpečovaní troch administratívnych pracovísk úrad vykonáva aj správcovstvo
k dvom budovám na území mesta Humenné, ktorých nebytové priestory sú využívané na
nájom, resp. výpožičku pre 46 subjektov.
Záväzný ukazovateľ 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania obvodný úrad dodržal. Mzdové prostriedky boli z úrovne ministerstva
v priebehu roka niekoľkokrát upravované z dôvodu nedostatočného krytia mzdových nárokov
zamestnancov.
620 – poistné a príspevok do poisťovní boli odvádzané v zmysle platných právnych
predpisov v súlade s výškou vyplatených mzdových prostriedkov.
630 – Tovary a služby - rozpísaný SchvR pre danú kategóriu predstavoval sumu
125 917 €, čo bolo menej o 48 112 € oproti skutočnosti čerpania rozpočtu v roku 2009. Daná
skutočnosť sa potvrdila v priebehu roka, kde na základe vývoja potrieb bol tento rozpočet
upravený na sumu 175 522,78 €, t.j. zvýšenie o 49 605,78 € (bez výdavkov na povodne).
V zmysle pokynov k účtovným postupom úrad do času ukončenia účtovnej uzávierky
za rok 2010 zúčtoval na účet 321- záväzky dodávateľských faktúr, ktoré súviseli s rokom 2010
v sume 8 442,12 €.
Vývoj čerpania bežných výdavkov podľa jednotlivých položiek bol nasledovný:
-

631 – cestovné náhrady – čerpanie bolo v sume 4 174,02 €. Výdavky súviseli
s vykonanými pracovnými cestami na výkon činnosti vysunutých pracovísk na úseku
odborov všeobecnej vnútornej správy a poskytovaním konzultačnej činnosti na
úseku živnostenského podnikania a kontrolnej činnosti podnikateľských subjektov
pôsobiacich v 118 obciach regiónu a pracovné cesty absolvované za účelom porád,
školení a seminárov. Zahraničné pracovné cesty sa nevykonávali.

-

632 – energie, voda a komunikácie – čerpanie bolo v sume 75 871,42 €, kde išlo
o bežnú potrebu úhrad zmluvne dohodnutých dodávok energií v sume 53 671,63 €,
vodného a stočného v sume 1 336,47 €, ako aj poplatky za poštovné a telefóny v sume
20 863,32 €.
633 – materiál – čerpanie bolo v sume 3 856,70 €. Z toho nákup telekomunikačnej
techniky v sume 45,50 €, všeobecný materiál 3 373,07 €, knihy, časopisy, noviny
v sume 114,16 €, palivo do kosačky v sume 25,50 € a reprezentačné v sume 298,47 €.

-

-

634 – dopravné – čerpanie bolo vo výške 7 235,36 €. Výdavky spotreby pohonných
hmôt a oleja vychádzali z počtu vykonaných pracovných ciest, výkonu kontrolnej
činnosti na úseku živnostenského podnikania v rámci regiónu v sume 5 697,39 €
a na zabezpečeného nevyhnutného servisu a údržby troch dopravných prostriedkov
bolo vynaložených 1 047,82 €. Výdavky v sume 490,15 € boli na zakúpenie
diaľničných známok, prepravného a poistenia osôb.
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-

635 – rutinná a štandardná údržba – čerpanie bolo v sume 2 307,35 €, kde išlo
o úhradu výdavkov podľa zmluvne dohodnutej platby za obnovu licencie
programového softvéru v sume 1 047,20 € a údržbou výťahov vykonávanou na
základe uzavretej zmluvy na dodavku prác.

-

636 – nájomné – čerpanie bolo v sume 774,98 € a to za nájom garáží, poštového
priečinku a od augusta aj nájom za budovu vysunutého pracoviska v Medzilaborciach.
637 – služby – čerpanie predstavovalo sumu 81 289,21 €. Výdavky pozostávali zo
zmluvne dohodnutých úhrad za upratovanie, revízie výťahov a ochranu objektov
v sume 25 916,44 €, výdavkov za stravovanie 22 735,26 €, školenia a inzercia v sume
289 €, vyplatené náhrady a cestovné náhrady v sume 28,70 €, znalecké posudky
v sume 540 €, poplatky banke 23,35 €, kolkové známky 347 €, poistenie majetku
v sume 830,44 €, prídel do sociálneho fondu 7 108,19 € a odmeny mimo pracovného
pomeru 2 759,10 €. Táto kategória výdavkov bola ovplyvnená aj vyplatením náhrad
mzdových nárokov na krytie nákladov z dôvodu právoplatného rozhodnutia súdu
k neplatnému ukončeniu pracovného pomeru v sume 13 920,50 €, ako aj zvýšenými
výdavkami na úhradu dane z nehnuteľností v sume 6 791,23 €.

Záväzný ukazovateľ na čerpanie reprezentačných výdavkov a darov 299 € bol
v roku 2010 dodržaný. Skutočné čerpanie bolo vo výške 298,47 €, t.j. plnenie na 99,82 %.
640 – Bežné transfery (BT) - podprogram 08C03
Ukazovateľ

SchvR v €

641 - obciam
642 - odstupné
642 - odchodné
642 - nem.dávky
BT celkom

154 768,00
0,00
200,00
1 130,00
156 098,00

UprR v €
152 557,27
27 516,00
7 855,00
915,99
188 844,26

Skutočnosť v €
152 557,27
27 516,00
7 855,00
915,99
188 844,26

% plnenia
k UprR
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Na krytie preneseného výkonu štátnej správy bolo obciam poukázaných 152 557,27 €,
a to suma 114 627,40 € na výkon matričnej činnosti a suma 37 929,87 € na register
obyvateľstva (REGOB). Záväzný ukazovateľ na prenesený výkon štátnej správy bol
dodržaný.
Nemocenské dávky za sledované obdobie úrad vyplatil celkom v sume 915,99 €.
Z dôvodu personálnych zmien boli obvodným úradom vyplatené zákonné nároky
zamestnancov, a to odstupné vo výške 27 516 € a odchodné vo výške 7 855 €.
FK 02.2.0 – Civilná ochrana
Ukazovateľ
Výdavky celkom (630)

- podprogram 08C03

SchvR v €

UprR v €

9 959,00

9 928,44

Skutočnosť v
€
9 928,44

% plnenia
k UprR
100,00

Čerpanie bežných výdavkov pozostávalo z úhrady za elektrickú energiu, všeobecné
služby, ako revízie a kontroly a odmeny skladníkom CO, prepravu materiálu CO, školenia
a kurzy.
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FK 03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť - podprogram 08C03
Ukazovateľ

SchvR v €

UprR v €

498,00

0,00

Výdavky celkom (630)

Skutočnosť v
€
0,00

% plnenia
k UprR
0,00

Z dôvodu zmeny plánovaných úloh v mesiaci október boli tieto vyčlenené finančné
prostriedky v plnej výške presunuté na krytie výdavkov FK 01.1.1.4.
Výdavky na mimoriadne udalosti - povodne - program 08C03.U10905
Celkové finančné prostriedky poskytnuté v roku 2010 pre náš región na povodne boli
v sume 142 337,04 €.
Členenie týchto výdavkov pre obce a obvodný úrad bolo nasledovné:
FK 0.1.8.0 - Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Ukazovateľ

SchvR v €

641 obciam
721 obciam
Výdavky spolu:

UprR v €

0,00
0,00
0,00

Skutočnosť v €

138 692,11
3 581,19
142 273,30

138 692,11
3 581,19
142 273,30

% plnenia
k UprR
100,00
100,00
100,00

Tunajší úrad vyplatil v súvislosti s povodňami, ktoré zasiahli niektoré obce nášho
regiónu na základe verifikácie výdavkov predložených z obecných úradov sumu 142 273,30 €.
Išlo o krytie výdavkov na povodňové záchranné práce vykonané v územnom obvode nášho
regiónu. Z toho na položke 641 obce čerpali bežné transfery v sume 138 692,11 € a na
položke 721 kapitálové výdavky v sume 3 851,19 €.
FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady - program 08C03.U10905
Ukazovateľ

SchvR v €

UprR v €

Skutočnosť v €

0,00

63,74

63,74

Výdavky (630)

% plnenia
k UprR
100,00

V súvislosti s povodňami boli úradu poukázané finančné prostriedky na krytie
výdavkov poštových a telekomunikačných služieb v sume 63,74 €.
- podprogram 08C05
FK 0.1.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)
Ukazovateľ
610 mzdové prostriedky
620 poistné príspevky
630 bežné výdavky
640 bežné transfery
Výdavky celkom
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SchvR v €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UprR v €
21 397,00
7 422,37
13 299,26
359 122,80
401 241,43

Skutočnosť v €
21 397,00
7 376,70
13 299,26
359 122,80
401 195,76

% plnenia
k UprR
100,00
99,38
100,00
100,00
99,99

Uvedené finančné prostriedky boli použité pre obvodný úrad a obce v súlade
s metodickým postupom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov na nové voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do NR SR,
referenda a volieb do orgánov samosprávy obcí.
Výdavky v kategórii 610, 620 a 630 boli použité na krytie výdavkov obvodného úradu,
ktoré súviseli s materiálnym a technickým zabezpečením prác týkajúcich sa prípravy
a konania jednotlivých volieb a referenda, ako aj výdavky súvisiace s plnením organizačnotechnického zabezpečenia odborno-administratívneho útvaru. Nevyčerpané finančné
prostriedky na položke 620 v sume 45,67 € vznikli po zúčtovaní skutočných nárokov
odvodových povinností.
Výdavky v kategórii 640 súviseli s výdavkami obecných úradov, a to v členení: nové
voľby do orgánov samosprávy obce v sume 382,90 €, voľby do NR SR v sume 163 974,38 €,
voľby do samosprávy obcí 115 285,49 € a referendum 79 480,03 €.

- podprogram 06H03
FK 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Ukazovateľ
630 bežné výdavky
Výdavky celkom

SchvR v €

UprR v €

816,00
816,00

483,00
483,00

Skutočnosť v
€
482,40
482,40

% plnenia
k UprR
99,88
99,88

Na tomto úseku boli pre náš úrad pridelené účelové rozpočtové prostriedky na
kategóriu 630 – tovary a služby v SchvR v sume 816 €. MV SR ku koncu roka účelovo
viazalo finančné prostriedky v sume 333 €. Skutočné čerpanie bolo 482,40 €, čo
k upravenému rozpočtu bolo 99,88 % a použité boli na školenia.
Na danej kategórii bol zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 0,60 €.
Mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky
Za obdobie 01.01.2010 - 31.12.2010 sme neevidovali plnenie príjmov ani čerpanie
výdavkov z mimorozpočtových zdrojov.
Kapitálové výdavky
Na kapitálové výdavky úrad nemal pridelený rozpočet.
Čerpanie výdavkov bolo na kapitálové transfery v súvislosti s povodňami obcí na
záchranné práce uvedené v programe 01.8.0. v sume 3 851,19 €.
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5. Personálne otázky
Štruktúra a kvalifikácia zamestnancov úradu
S účinnosťou k 01.01.2010 mal Obvodný úrad Humenné systemizovaných 50 miest,
z toho 43 štátnozamestnaneckých miest a 7 miest pri výkone práce vo verejnom záujme.
V máji 2010 bol personálnym rozkazom navýšený počet systemizovaných miest o 1 miesto
v štátnej službe. Celkový počet zamestnancov 51 ostal do konca roka 2010 nemenný. (Príloha
č. 1)
Z hľadiska kvalifikácie má Obvodný úrad Humenné v štátnej službe v členení podľa
vzdelania 33 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 3 zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa, s účinnosťou od 01. mája 2010, 4 zamestnancov a 6
zamestnancov so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Zo 7 zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme boli len 2 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ostatní
mali len stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou. Piati zamestnanci vykonávajú činnosti
s prevahou duševnej práce, 2 sú zaradení podľa katalógu pracovných činností do činností
s prevahou fyzickej práce. V riadiacich funkciách s výnimkou funkcie prednostu, pôsobili
v štátnej službe 3 muži a 2 ženy.
Školiaca činnosť
Vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečovala na základe kontraktu s MV SR
vzdelávanie zamestnancov Obvodného úradu Humenné a vzdelávacie služby v roku 2010
poskytovala bezplatne, je Inštitút pre verejnú správu v Košiciach.
Školenia za úhradu poskytovali zamestnancom EDOS-PEM, s.r.o.- Inštitút
vzdelávania a Organizácia pre informatiku verejnej správy.
Ostatné školiace aktivity vykonávajú jednotlivé odbory alebo sekcie ministerstva
vnútra po svojej línii. Jedná sa o Sekciu integrovaného záchranného systému a krízového
manažmentu, Odbor živnostenského podnikania MV SR, Odbor priestupkov, odbor volieb a
referenda a odbor všeobecnej vnútornej správy MV SR a pod..
V roku 2010 bolo uskutočnených 16 školení na bezplatnom Inštitúte pre verejnú
správu. Okrem toho sa zamestnanci zúčastňovali školiacej činnosti po svojej odbornej línii,
ktorú organizovali jednotlivé odbory ministerstva vnútra.
Mzdové prostriedky
Obvodný úrad Humenné dostal na rok 2010 rozpisovým listom schválený rozpočet
mzdových prostriedkov v sume 400 883 €, a to pre záväzný počet zamestnancov v štátnej
službe 43 vo výške 350 163 € a pre 7 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vo
výške 50 720 €. Odvody (620) predstavovali 140 109 €. S účinnosťou od 01.05.2010 bolo
systemizované navyše jedno štátnozamestnanecké miesto, schválené rozpočtovým opatrením,
na ktoré neboli zaslané mzdové prostriedky, ale na konci roka sa tento deficit rozpočtu vykryl
podľa skutočnej potreby.
Rozpis záväzných ukazovateľov sa oproti roku 2009 nenavyšoval v súvislosti
s účinnosťou nariadenia vlády, ktorým sa ustanovili zvýšené platové tarify štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ani z dôvodu
zvyšovania platových taríf na základe percentuálneho vyjadrenia služobnej praxe.
V súvislosti s valorizáciou platových taríf sa vypočítal predpoklad potreby mzdových
prostriedkov na rok 2010, zvýšený o 1 % zo skutočného čerpania 384 817,65 € = 3848,18 €,
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čo bol priemerný nárast na zvýšenie platových prostriedkov na pokrytie platových taríf pre 43
štátnych zamestnancov. Zároveň sa v rozpočte 2010 (v súvislosti s prijatím nového zákona
o štátnej službe) vytvorila položka rozpočtu - doplatok k platu 616, ktorá je nevyhnutnou
súčasťou funkčného platu štátneho zamestnanca.
Začiatkom roka 2010 použil obvodný úrad platové prostriedky z rozpočtu na rok 2010,
aby pokryl mzdové nároky zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za
mesiac december 2009 a do roku 2010 vstúpil s deficitom 715,10 €.
Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil výšku čerpania mzdových prostriedkov
najmä v I. polroku 2010, bolo dožitie sa významného životného jubilea – 50 rokov veku
u štyroch štátnych zamestnancov, ktorým bola v súlade so zákonom vyplatená odmena vo
výške jedného funkčného platu.
Aj keď sa dodržiavali všetky záväzné ukazovatele, čo sa týkalo počtu zamestnancov
v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, dodržiavalo sa aj
usmernenie č. SE-17-69/ORF-2010 o dodržiavaní hospodárnosti, nerealizovaní úprav
osobných príplatkov, ktoré by zakladali nárok na zvýšené čerpanie platových prostriedkov,
potreba mzdových prostriedkov na rok 2010 bola nepostačujúca.
Na základe jednotlivých rozpočtových opatrení sa schválený rozpočet zvýšil
z pôvodných 400 883 € na 464 406,09 €, čo je skutočné čerpanie za obdobie roka 2010
s výnimkou volebných prostriedkov, ktoré tvorili 21 397 €.
Obvodný úrad Humenné mal počas roku 2010 dva súdne spory, kde v oboch
prípadoch je toho času podané odvolanie žalobkyne. Jeden spor sa vedie vo veci náhrady
mzdy a druhý o neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.
Zároveň bola v roku 2010 vyplatená zamestnancovi náhrada mzdy z dôvodu
neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a zamestnanec bol prijatý do
štátnozamestnaneckého pomeru na uvoľnené miesto v štátnej službe. Suma na úhradu
výdavkov plynúcich zo súdneho sporu, to znamená náhrada funkčného platu štátneho
zamestnanca predstavovala sumár funkčných platov za obdobie od 10/2007 do 1/2010, ktoré
sa začiatkom roka valorizovali, od neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru do
dňa prevzatia rozhodnutí zaslaných obvodným úradom o zrušení rozhodnutí zo septembra
2007.

6. Ciele organizácie
Obvodný úrad v zmysle plnenia prijatých úsporných opatrení a v snahe lepšieho
a efektívnejšieho zabezpečenia plnenia úloh, vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov
a limitu mzdových prostriedkov, pristúpil s účinnosťou od 01.01.2011 k organizačným
zmenám, a to zlúčením činnosti odboru ekonomického s odborom organizačným a súčasne na
úrade prehodnotil kumuláciu výkonu činností znížením počtu zamestnancov s dôrazom na
úsporu mzdových výdavkov.
V súvislosti s vykonanými zmenami bude potrebné aj naďalej pracovať na odbornom
raste zamestnancov úradu, aby výkon štátnej správy bol na dobrej úrovni, zabezpečovaný
vysokokvalifikovanými zamestnancami s patričným finančným ohodnotením.
Zároveň sa bude úrad starať o vytváranie dobrého pracovného prostredia a podmienok
na výkon práce, bez negatívnych vonkajších vplyvov.
Naďalej bude realizovať všestranné vzdelávanie zamestnancov sledovaním
legislatívneho procesu, ako aj zabezpečovať ich účasť na bezplatných seminároch
a školeniach organizovaných z úrovne nadriadených orgánov a dodržiavať ich metodické
postupy pri výkone činností.
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Cieľom obvodného úradu je aj naďalej podieľať sa na kvalitnom plnení výkonu štátnej
správy, prenesenom výkone štátnej správy a úlohách z nadriadeného orgánu. Spolupracovať
s ostatnými orgánmi verejnej správy v rámci svojich kompetencií a v spolupráci so
štatistickým úradom zabezpečovať úlohy vyplývajúce z vykonania sčítania obyvateľov, bytov
a domov v máji 2011.

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010
Rok 2010 sa niesol v plnení úloh vyplývajúcich z uskutočňovaného výkonu štátnej
správy a iných administratívnoprávnych činností na jednotlivých odboroch, zabezpečovaní
úloh v personálnej oblasti, ako aj plnení úloh vyplývajúcich z požiadaviek nadriadeného
orgánu.
Všetky činnosti boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a na požadovanej
odbornej úrovni tak, aby klienti pri uplatňovaní si svojich požiadaviek boli spokojní. Vo
vzťahu k verejnosti úrad realizoval úlohy Jednotného kontaktného miesta na odbore
živnostenského podnikania, kde súčasne v pokladni úradu si klienti mohli využiť možnosť
zakúpenia kolkových známok na úhradu správnych poplatkov, resp. vykonanie úhrad do
pokladne úradu pri súdnych alebo iných administratívnych poplatkoch.
Počas roka bola napätá situácia vo finančnej oblasti, kde schválený rozpočet na bežné
a mzdové výdavky bol podhodnotený, nakoľko nepokrýval základné potreby týchto
ukazovateľov. Tento nepriaznivý stav sa počas a hlavne ku koncu roka z úrovne nadriadeného
orgánu rozpočtovými opatreniami podarilo eliminovať.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy úrad spolupracoval so 118 obecnými
úradmi, kde v roku 2010 okrem úloh na úseku registra obyvateľstva a matričnej činnosti sa
taktiež podieľal aj pri realizovaní prác v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do NR SR,
referenda a volieb do orgánov samosprávy obcí. Zároveň sa podieľal aj pri plnení úloh
a vyhodnocovaní záchranných prác, ktoré vyplynuli v dôsledku povodní v našom regióne.
Súčasne si dôsledne plnil aj úlohy preventívneho pôsobenia, kde ako kontrolný orgán
pri kontrolách uplatňoval nápravné opatrenia a uloženie pokút pri nedodržaní platných
zákonov.
V roku 2010 bol z úrovne Správy finančnej kontroly v Košiciach vykonaný audit
úradu za roky 2007-2009.
V oblasti slobodného prístupu k informáciám úrad poskytol žiadateľom informácie vo
všetkých prípadoch v plnom rozsahu.
S účinnosťou od 14.10.2010 došlo k personálnym zmenám na poste prednostu úradu,
kde vláda SR na základe uznesenia č. 708/2010 zo dňa 13. októbra 2010 vymenovala nového
prednostu úradu.
Obvodný úrad má zriadenú internetovú stránku, kde verejnosť môže získať základné
informácie o úrade, ako aj potrebné informácie prostredníctvom prezentovaných výročných
správ, ktoré sú umiestnené na vlastnej stránke a stránke ministerstva vnútra.
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