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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie : Obvodný úrad Trebišov
Sídlo organizácie : M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
IČO:
42097053
DIČ:
2022447042
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontakt : tel. č. : ++421/ 056 6714111, ++421/056 6725740 fax
e-mail: prednosta@tv.vs.sk
internetová stránka: www.minv.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: prednosta úradu Ing. Karol PATAKY
Vedúci odborov Obvodného úradu Trebišov v roku 2011:
Vedúci odboru organizačného
Ing. Július Csorba
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Mgr. Ondrej Štefanko
Vedúci odboru živnostenského podnikania
MVDr. Agáta Lopatníková
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Ing. Jozef Šandor- vymenovaný
na zastupovanie od 30.11.2010
Ing. Marián Malovec- vymenovaný
na zastupovanie od 01.05.2011
Vedúci odboru ekonomického
Ing. Alena Hodničáková
Adresy stálych pracovísk organizácie:
• Pracovisko Obvodného úradu Trebišov, ul. M. R. Štefánika 1161/184,
075 26 Trebišov
• Pracovisko Obvodného úradu Trebišov so sídlom v meste Kráľovský Chlmec –
Ul. Hlavná č.716/172.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2. 1. Postavenie a základné úlohy obvodného úradu
Obvodný úrad Trebišov (ďalej len obvodný úrad) 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 a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2007.
Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtovou organizáciou štátu napojenou 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.
Základné úlohy organizácie sú stanovené Organizačným poriadkom obvodného úradu, ktorý
určuje vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, rozsah právomocí prednostu,
vedúcich odborov a zástupcu prednostu.
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach. Ako prvostupňový orgán koná a rozhoduje, alebo
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súlade s platnou legislatívou.
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2. 2. Vnútorná organizácia obvodného úradu
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a) odbor organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) odbor ekonomický,
f ) osobný úrad.
Odbory obvodného úradu sa nečlenia na oddelenia.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBVODNÉHO ÚRADU TREBIŠOV

prednosta obvodného úradu

Odbor

odbor

odbor

odbor

Odbor
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2. 3. Zásady riadenia
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu (ďalej len
„prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky.
Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v rozsahu vymedzenej
pôsobnosti.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho služobného úradu,
b) vedúci odborov.
2. 4. Zásady rozhodovania
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor.
2. 5. Poslanie Obvodného úradu
Obvodný úrad Trebišov vykonáva štátnu správu :
1. odbor organizačný na úsekoch:
- organizačnom
- vzťahov k územnej samospráve
- informatiky
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- správy registratúry
- podateľne obvodného úradu
2. odbor všeobecnej vnútornej správy na úsekoch:
- priestupkov
- matrík
- územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľstva
- volieb a referenda
- registrácie nadácií
3. odbor živnostenského podnikania na úsekoch :
- živnostenskej registrácie
- vedenia živnostenského registra
- živnostenskej kontroly
4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia na úsekoch:
- civilnej ochrany
- krízového riadenia
- obrany štátu
- hospodárskej mobilizácie
- ochrany utajovaných skutočností
5. odbor ekonomický na úsekoch:
- rozpočtu a účtovníctva
- kontroly poistenia motorových vozidiel
- správy majetku štátu
- verejného obstarávania
- vnútornej prevádzky
6. osobný úrad:
- plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a pre zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
- plní úlohy v systemizácii
- plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním
- zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov.
2.6. Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Trebišov sídli v prenajatých priestoroch budovy Mesta Trebišov, známej ako
bývalý okresný úrad, adresa sídla 075 26 Trebišov, ul. M. R. Štefánika 1161/184. Budova je veľmi
zastarala a už dlhšiu dobu je v nevyhovujúcom stave pre zamestnancov aj pre občanov. Do budovy
zateká na horných poschodiach, okná sú veľmi staré, v budove nie je výťah, ani bezbariérový
prístup. Vlastník budovy nepristúpil k oprave budovy ani k jej rekonštrukcii ani v roku 2011.
Všetky stanovené úlohy sú úzko späté s rozsahom činnosti Obvodného úradu a s úlohami
jednotlivých odborov, ktoré sú v každom odbore špecifické. Vo vzťahu k strednodobému výhľadu
organizácie je rozsah činnosti organizácie závislý od úloh Ministerstva vnútra v oblasti verejnej správy
a od schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov na nasledujúce obdobie.
Rozpočet vo výdavkovej časti bol, podobne ako v predošlých rokoch, v roku 2011 značne
poddimenzovaný, obvodný úrad sa snaží dodržiavať všetky vydané úsporné opatrenia, takže náklady
na tovary a služby za posledné roky mali klesajúcu tendenciu. Úsporné opatrenia majú za následok
slabý rozvoj organizácie čo sa týka výzoru a kultúry pracovísk, je potrebné túto oblasť v krátkej
budúcnosti zmeniť. Perspektívu lepších pracovných podmienok v blízkej budúcnosti vidíme v získaní
iných priestorov potrebných na fungovanie Obvodného úradu, alebo zo strany mesta Trebišov
v rekonštrukcii prenajatých priestorov, čo však v súčasnosti nie je reálna úvaha.
Do výhľadu obvodný úrad zaraďuje iba také ciele, ktoré akceptujú rozpočtové možnosti
obvodného úradu a rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky. K výhľadovým cieľom patria okrem
skvalitnenia výkonu štátnej správy hlavne modernizácia informačnej siete úradu, obnova technického
vybavenia, zariadenia kancelárskych priestorov, prípadne opravy osobných motorových vozidiel a
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obnova výpočtovej techniky. V oblasti personálnej zabezpečenie aktuálneho vzdelávania
zamestnancov v oblasti výkonu štátnej správy na jednotlivých úsekoch.
V roku 2011 sa nám podarilo udržať požadovanú úroveň výpočtovej techniky a počítačových sietí.
V rámci racionalizácie štátnej správy došlo k poklesu pracovných síl.
Obvodný úrad má zriadené
jednotné kontaktné miesto ( ďalej „JKM“) na odbore
živnostenskom, bolo by potrebné takéto pracovisko umiestniť na prízemí úradu, aby služba občanom
spĺňala kritériá moderného úradu. Postupne sa činnosť JKM skvalitňuje a rozširuje.
Plnenie prioritných úloh je podrobne analyzované v časti
7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA plnenie hlavných úloh v časti 8. HODNOTENIE
A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Obvodný úrad Trebišov, ako organizácia zriadená zákonom plní úlohy, ktoré jej boli
zo zákona zverené, ako rozpočtová organizácia hospodári s prideleným rozpočtom, ktorý jej
zriaďovateľ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na činnosť každoročne rozpíše. Nemá
uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom na výkon svojej činnosti.

4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy, ktorý uskutočňuje výkon štátnej správy a
iné administratívnoprávne činnosti v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach takto:
A. Odbor organizačný zabezpečuje výkon činností na úsekoch informatiky, správy registratúry,
vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťažností, poskytovanie informácií a vnútornej kontroly, na
úseku autoprevádzky, na úseku BOZP a PO, sekretariátu a podateľne.
Odbor organizačný zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu v spolupráci s
osobným úradom, prijíma, zabezpečuje riešenie a vybavovanie sťažností a vedie o nich centrálnu
evidenciu. Rieši petície a vybavuje žiadosti o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, pričom zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Kontroluje dodržiavanie lehôt pri vybavovaní záležitostí občanov.
Odbor organizačný na úseku informatiky zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za
uplatňovanie zákonov pri prevádzke informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti
ministerstva, zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v Trebišove, vedie
evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu, zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií
prevádzkovaných na obvodnom úrade a v pobočke štátneho archívu v Trebišove, poskytuje odborné
služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej správy.
Odbor organizačný zastrešuje právnu agendu obvodného úradu, plní funkciu správcu a
redaktora internetovej stránky obvodného úradu a zabezpečuje úlohy aj na úseku autoprevádzky
úradu. Organizačný odbor plní úlohu správcu ASU.
Na úseku správy registratúry zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z
činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov, stará sa o riadne
vyraďovanie záznamov obvodného úradu v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym
plánom úradu.
Občania prichádzajú do styku s organizačným odborom predovšetkým prostredníctvom
podateľne, ktorá zabezpečuje a j preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu ,
evidenciu došlej pošty a zabezpečuje odosielanie zásielok prostredníctvom poštového úradu.
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Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým :
• podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
• podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
• podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• podľa Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (
autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
(úplné znenie zákon č. 503/2007 Z. z.),
• podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• podľa smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva
vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov,
• podľa smernice 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,
• podľa usmernenia 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).
B. Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje činnosti a výkon štátnej správy na úsekoch
priestupkovom, matrík, osvedčovania listín a podpisov na listinách, územného a správneho
usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov, volieb a referenda, hlásenia
pobytu občanov a registra obyvateľov.
Tento odbor zabezpečuje na úseku priestupkov širokú agendu prejednávania priestupkov
predovšetkým z oblasti priestupkov voči občianskemu spolunažívaniu. V prípade, ak niekto narúša
občianske spolunažívanie, časté sú prípady zlých susedských vzťahov, a ak je privolaná polícia,
následne je spis odstúpený na prerokovanie priestupku na obvodný úrad. Výsledkom prerokovania
priestupku je rozhodnutie o výške pokuty a výške trov konania. Ak občan dobrovoľne nezaplatí,
obvodný úrad vedie voči dlžníkovi pohľadávku a za účelom zmierneho vybavenia veci zašle
povinnému výzvu na zaplatenie dlžnej sumy. Ak povinný svoju povinnosť nesplní , odbor všeobecnej
vnútornej správy postúpi vec po druhej neúspešnej výzve odboru ekonomickému, ktorý dlžnú sumu
vymáha výkonom rozhodnutia podľa príslušných ustanovení Správneho poriadku a v súlade s ďalšou
platnou legislatívou:
• zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
• zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov ,
• zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
v znení neskorších predpisov,
• Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
• vyhlášky MV SR č. 411/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania
o priestupku,
• zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

7

Obvodný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
•
•

zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 9/2010 Z. z.,
zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Na úseku matrík odbor vykonáva kontrolu matričnej agendy na matričných úradoch v rámci
okresu Trebišov a metodicky ich usmerňuje. Vedie matričný archív a napomáha pri pátraní po
informáciách o predkoch.
Občania sa obracajú na matriku Obvodného úradu v prípade potreby predloženia rodného,
sobášneho alebo úmrtného listu, alebo dokladu o trvalom pobyte úradom v zahraničí. Odbor
všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje tri typy legalizácie týchto dokladov tzv. vyšším overením.
Tu Vám prekontrolujú správnosť a kompletnosť dokladov na uzavretie manželstva slovenských
občanov v cudzine a naopak.
Ak občan chce z rôznych osobných dôvodov zmeniť meno, priezvisko, alebo oboje, je možné
sa obrátiť na tento odbor formou písomnej žiadosti. Za vydané rozhodnutie zaplatíte správny poplatok
v zmysle zákona o správnych poplatkoch, odbor postupuje podľa:
• zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
• vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov,
• zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákona NR SR č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
Odbor vykonáva činnosti na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verejných zbierok a sčítania obyvateľov podľa :
• zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní,
• zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v
znení neskorších predpisov,
• vyhlášky 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,
• zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 , ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona NR SR č.221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov,
• vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
Na úseku volieb a referenda tento odbor vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb
a referenda, poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí, pričom uplatňuje nasledovnú legislatívu:
• 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,
Odbor zabezpečuje na úseku registrácie dočasné úlohy súvisiace so vznikom a výmazom nadácií
z registra.
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C. Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch živnostenskej
registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Výkon zabezpečuje ako jednotné
kontaktné miesto. Tento odbor na úseku živnostenskej registrácie zabezpečuje výkon štátnej

správy podľa :
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“), a to:
- JKM prijíma od fyzických alebo právnických osôb žiadosti o ohlásenie živnosti, oznámenia o zmene
údajov v tomto ohlásení, oznámenia o zriadení, zrušení prevádzkarne, oznámenia o pozastavení
živnosti alebo ukončení podnikania, vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vykonáva všetky
úkony súvisiace so živnostenským podnikaním, vrátane vydávania nových dokladov o živnostenskom
oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka.
Odbor živnostenského podnikania plní aj úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické
osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie. Zároveň vykonáva
poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania,
Na úseku vedenia živnostenského registra zapisuje údaje o podnikateľoch do
živnostenského registra (CEZIR) v členení na verejnú a neverejnú časť, vyhotovuje výpisy z verejnej
časti živnostenského registra, vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri,
zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o
živnostenskom oprávnení, prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo,
zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné
orgány, zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov
centrálnej databázy živnostenského registra,
zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do
obchodného registra, vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení
kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená. Od júna 2010 je možné podať návrh na
prvozápis právnickej osoby do obchodného registra prostredníctvom odboru živnostenského
podnikania aj v Trebišove. Všetky úkony vykonáva v súlade :
• so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
• so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Na úseku živnostenskej kontroly poverení zamestnanci kontrolujú podnikateľov
a dodržiavanie živnostenského zákona. Rozhodujú o uložení pokút v blokovom a správnom konaní za
porušenie živnostenského zákona a osobitných predpisov, vyhotovujú záznamy z kontrol. Pri
vykonávaní kontrol často spolupracujú s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru, ako je
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná
inšpekcia a pod. Kontrola je vykonávaná za účelom dodržiavania :
• zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
• zákona č. 634/ 1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 108/2000 Z. z. o o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji,
• Zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
•

D. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje výkon činností na úseku civilnej
ochrany vo vzťahu k fyzickým, právnickým osobám a obciam v rámci okresu, na úseku krízového
riadenia, na úseku obrany štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie a na úseku ochrany utajovaných
skutočností.
Na úseku civilnej ochrany odbor vypracúva analýzu územia obvodu z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a plány ochrany obyvateľstva obvodu v súčinnosti s právnickými a fyzickými
osobami. Po odbornej stránke riadi a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb
a obcí na úseku civilnej ochrany. Plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje záchranné práce alebo
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prípadnú evakuáciu na území svojho pôsobenia a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť
evakuovaných.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonáva odbornú prípravu krízových štábov
miest a obcí a v spolupráci s ďalšími verejnoprávnymi inštitúciami organizuje a vykonáva
preventívno-výchovnú činnosť. Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany aj počas brannej pohotovosti
štátu.
Obvodný úrad je ďalej dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v
územnom konaní, v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.
Obvodný úrad riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a
odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje
územný obvod obvodného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie
obvodnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informuje štátne
orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily
Slovenskej republiky.
Vypracúva vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu potrebnom na
vypracovanie súhrnnej správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.
• Výkon štátnej správy zabezpečuje predovšetkým v súlade s Ústavou Slovenskej republiky –
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalej:
• podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Na úseku krízového riadenia odbor pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady
obvodu týkajúce sa zabezpečenia obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života
a zdravia osôb a na ochranu majetku. Koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej
riešení, a spolupracuje pri koordinácii činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní. Spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie
a pri ich riešení. Odbor COaKR plní úlohy sekretariátu krízového štábu a zabezpečuje výjazdovú
skupinu Obvodného úradu. Na úseku krízového riadenia zabezpečuje úlohy podľa:
• ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
• zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov
Na úseku obrany štátu tento odbor koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na
obranu štátu. Spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených
zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru. Spolupracuje s územnou vojenskou správou
pri vedení jej evidencie a určovaní vhodnosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase
vojny alebo vojnového stavu. Podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
Svoju činnosť vykonáva:
• podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
• v spolupráci s územnou vojenskou správou plní úlohy podľa zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na úseku hospodárskej mobilizácie sleduje obeh regulovaných druhov výrobkov a tovarov,
zabezpečuje ich potrebné množstvo a dohliada na dodržiavanie podmienok mimoriadnych regulačných
opatrení. Odbor spolupracuje so starostami a primátormi miest a obcí pri organizovaní školení členov
výdajne odberných oprávnení. Odbor zabezpečuje úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností
v rámci Obvodného úradu Trebišov a plní úlohy podľa platnej legislatívy:
• 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. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.,
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vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti
a skúške bezpečnostného zamestnanca,
• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti,
ako aj ďalších pokynov, smerníc a usmernení generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a
civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
•

E. Odbor ekonomický zabezpečuje výkon činností na úseku financovania, rozpočtu a účtovníctva,
vnútornej prevádzky, správy majetku štátu, verejného obstarávania, povinného zmluvného poistenia
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Na úseku rozpočtu a účtovníctva tento odbor sa zaoberá prípravou rozpočtu obvodného
úradu, zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu a predkladá ministerstvu vnútra
podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. V rámci schváleného rozpočtu zabezpečuje
činnosť úradu a vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
vypracúva správy o hospodárení s pridelenými finančnými prostriedkami ( rozbor hospodárenia )
a vypracúva v spolupráci s ostatnými odbormi obvodného úradu Výročnú správu za kalendárny rok.
Odbor spolupracuje s obcami v rámci svojho pôsobenia tak, že im poskytuje dotáciu na
prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti a na úseku hlásenia a evidencie pobytu
občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym
rozpočtom. Poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb
a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie.
Odbor ekonomický vedie účtovníctvo obvodného úradu, plní úlohy klienta štátnej pokladnice
a spracúva štátne štatistické výkazy.
Nakladá s majetkom štátu , pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu.
Tento odbor rozhoduje v prvom stupni u ukladaní pokút podľa zákona č.381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zabezpečuje vymáhanie všetkých pohľadávok Obvodného úradu.
Na úseku vnútornej prevádzky zabezpečuje stravovanie zamestnancov ako aj materiálnotechnické vybavenie obvodného úradu. Zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe Obvodného
úradu, jeho údržbu, prevádzku , vedie evidenciu majetku a vykonáva inventarizáciu. Do kompetencie
ekonomického odboru spadá aj zabezpečenie verejného obstarávania a vedenie pokladničnej agendy.
Odbor ekonomický zabezpečuje výkon štátnej správy podľa:
• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov,
• zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
• 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,
• zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších
• predpisov,
• zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
výdavkov verejnej správy,
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•
•

•

•

opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
opatrenia 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,
opatrenia Ministerstva financií SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladaní
informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej
správy v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva financií SR 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, plní úlohy spojené s
kolektívnym vyjednávaním
a v súlade s ďalšou platnou legislatívou.

F. Osobný úrad ako špecifický útvar podriadený prednostovi plní úlohu osobného úradu pre štátnych
zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje úlohy
súvisiace s výberovým konaním, personálnymi potrebami, odmeňovaním a likvidáciou miezd,
vzdelávaním a sociálnou problematikou.
Vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním a
likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie
podľa § 63 zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania.
Osobný úrad vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR pri plánovaní
personálnych potrieb obvodného úradu a predkladá mu podklady k zostaveniu systemizácie.
Zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Svoju činnosť vykonáva najmä podľa:
• zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
• zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
• zákona 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 a ďalšej platnej legislatívy.
Obvodný úrad Trebišov vykonáva činnosti prevažne dlhodobého a stáleho charakteru.
Vzhľadom na širokú štruktúru činností úradu, zabezpečovanie aj zberu a spracovávania údajov od
obcí, vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh a činností , a vzhľadom na
obmedzené možnosti rozpočtu vo výdavkovej časti, obvodný úrad nekalkuluje priame a nepriame
náklady na jednotlivé vecné úlohy a ani ich takto v účtovníctve nesleduje. Obvodný úrad sleduje
náklady na syntetických a analytických účtoch v druhovom členení a podľa dodávateľov
a odberateľov, rozpočet vo výdavkovej časti sleduje podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na položky
a podpoložky štátneho rozpočtu. Osobitne sú sledované a kalkulované náklady na civilnú ochranu
a krízové riadenie, osobitne sú sledované podľa podprogramu aj voľby.
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Trebišov mal pre rok 2011 schválený rozpočet príjmov vo výške
17 254.- € a rozpočet bežných výdavkov vo výške 731 324.- €, z toho čiastka
311 399.- € bola určená ako záväzný limit na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
čiastka 108 834.- € na poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP, 269. - € na
reprezentačné, 112 452.- € na transfery obciam na úseku matričnej činnosti a 34 725.- € na úseku
hlásení a evidencie pobytu občanov.
PRÍJMY
V roku 2011 bol schválený rozpočet príjmov vo výške 17 254.- €.
Upravený rozpočet príjmov predstavuje čiastku 41 174,00 € .Rozpočet príjmov bol navýšený
o mimorozpočtové príjmy z príspevkov zamestnancov a sociálneho fondu na stravné a náhrady škôd
od poisťovní za rok 2011 vo výške 12875,12 €,
Skutočné bežné príjmy za rok 2011 predstavovali čiastku 42 495,66 €, čo predstavuje
plnenie príjmov na 103,21 % upraveného rozpočtu, mimorozpočtové príjmy k 31.12.2011
dosiahli výšku 12 875,12 €.
Skutočné príjmy vrátane mimorozpočtových príjmov Obvodný úrad Trebišov dosiahol
vo výške 55 370,78 €.
Príjmy bežného rozpočtu v €:
Zdroj

Bežné príjmy

111

PRÍJMY
nedaňové

72

Mimorozpočtové
príjmy
PRÍJMY
spolu

Schválený rozpočet

17 254,00

41 174,00

17 254,00

41 174,00

Príjmy kapitálového rozpočtu v € :
Zdroj
Názov
Schválený rozpočet

111

Kapitálové

Rozpočet po
zmenách

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2011
42495,66

%
plnenia
upr.rozp.
103,21

12 875,12

x

55 370,78

x

0

0

Skutočnosť
k
31.12.2011
0

0

0

0

% plnenia
uprav.rozp.
0

príjmy
Spolu

Kapitálové

0

príjmy

Obvodný úrad za rok 2011 dosiahol nedaňové príjmy, daňové a kapitálové príjmy a granty sa
nevyskytli. Príjmy z vlastníctva boli dosiahnuté
z prenájmu pozemkov
a z prenájmu
administratívnych priestorov spoločnej prevádzkovej budovy AB č.804 na ul. 1.mája v Trebišove vo

13

Obvodný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
výške 19 271,68 € . Nedošlo k odpredaju majetku, Obvodný úrad nezaznamenal žiadne príjmy za
predaj kapitálových aktív v roku 2011.
Obvodný úrad prenajíma administratívne priestory budovy AB napriek tomu, že priestory sú
v nevyhovujúcom stave. V roku 2010 do budovy výrazne zatekalo, nakoľko sa jedná o spoločnú
prevádzkovú budovu, správca budovy REALSTAV – AM s.r.o. Trebišov v roku 2010 pristúpil
k rekonštrukcii havárie strechy napriek tomu, že Obvodný úrad nedostal na financovanie alikvotnej
časti strechy kapitálové výdavky v roku 2010.
Obvodný úrad Trebišov riešil otázku financovania strechy žiadosťou o kapitálové výdavky
v čiastke 5 638.- € dvakrát. Boli sme si vedomí, že nedostatok rozpočtu nás nezbavuje zodpovednosti
za spolufinancovanie zrekonštruovanej strechy ( podiel 21/136). Oceňujeme odborné stanovisko
MV SR- odboru ekonomiky verejnej správy, ktoré nám svojim odborným stanoviskom napomohlo
k posúdeniu opravy- havárie strechy, boli vyžiadané dokumenty od firmy Realstav –AM s.r.o.
Trebišov , ktoré preukázali, že išlo o opravu strechy a nie o rekonštrukciu strechy. V decembri 2011
bola faktúra za strechu uhradená z bežných výdavkov firme Realstav-AM s.r.o. Trebišov. Predišli sme
tak súdnemu sporu.
Z dôvodu pretrvávajúcich problémov v budove ukončili s nami nájomnú zmluvu niektorí
nájomníci. V súčasnosti budova nie je plne obsadená, čo vyvoláva nároky na výdavky štátneho
rozpočtu. Vzniká problém aj pri stanovení reálneho trhového nájomného, pretože priestory ponúkané
na prenájom nie sú lukratívne v danom stave, v priemere dokážeme priestory v budove obsadiť na
40 %. Obvodný úrad robí opatrenia, aby bolo možné podiel 21/136 v uvedenej budove vyhlásiť za
prebytočný majetok a začať ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku. V súčasnosti sa
čaká na správoplatnenie Zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva spoločnej
administratívnej budovy LV č. 4409 k. ú. Trebišov, súp. č. 804 na pozemku parc. č. 2047.
V roku 2011 bolo zaplatených a vymožených spolu 13 089,04 € príjmov z pokút, penálov
a iných sankcií za PZP a živnostenské pokuty ( plnenie 101,74 .% upraveného rozpočtu a 264,69 %
schváleného rozpočtu). Iné nedaňové príjmy za priestupky a trovy konania VVS predstavujú príjmy
vo výške 10 134,94 €, čo je plnenie na 113,05 % upraveného a 117,22 % schváleného rozpočtu za rok
2011.
Obvodný úrad pristúpil k zintenzívneniu vymáhania pohľadávok tým, že bol výkon vymáhania
pohľadávok v roku 2009 presunutý na odbor ekonomický. Od 1.6.2011 bola vydaná Smernica, ktorou
sa upravuje postup Obvodného úradu Trebišov pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia v správnom
a priestupkovom konaní. , zriadená komisia pre trvalé upúšťanie pohľadávok, ktorá má schválený
Štatút komisie pre trvalé upúšťanie pohľadávok štátu. Od 1. Septembra 2011 ( Dodatok č.1 k Smernici
ktorou sa upravuje postup Obvodného úradu Trebišov pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia
v správnom a priestupkovom konaní) v súlade s Uznesením vlády SR č. 484 zo 6.júla 2011
zabezpečujeme úlohy v súlade s opatreniami na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu.
Napriek tomu percento vymožených pohľadávok je nízke z dôvodu zlej sociálnej situácie a vysokej
nezamestnanosti v regióne.
K 31.12.2011 sme vykázali pohľadávky spolu vo výške 78 572,98 , z čoho pohľadávky po
lehote splatnosti predstavujú čiastku 78 460,98 €.
Za obdobie roka 2011 Obvodný úrad vykázal 12 875,12 € mimorozpočtových príjmov,
z toho 10 582,15 € z príspevkov zamestnancov a zo sociálneho fondu za stravné lístky a 2292,97 €
náhrady škôd od poisťovne.
Mimorozpočtové prostriedky vo výške 12 382,07 boli použité na úhradu záväzkov za
stravné lístky v roku 2011 a opravu kancelárskej techniky ( čerpanie 96,17%). Nepoužité
mimorozpočtové prostriedky vo výške 493,05 € boli zaslané na príjmový účet ŠR.
VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 predstavuje čiastku 731 324.- €,
upravený rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2011 čiastku 959 073,19 €.
Obvodný úrad Trebišov dodržal všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu,
ukazovateľ počtu zamestnancov v štátnej a verejnej službe nám bol v priebehu roka upravovaný.
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600 – Bežné výdavky obvodného úradu
Rozpočet bežných výdavkov k 31.12. 2011 bol čerpaný vo výške 959 057,93 €, čo je
celkovo na 99,99 % upraveného rozpočtu a 131,14 % schváleného rozpočtu. Výdavky bežného
rozpočtu sú analyzované v nasledovnej tabuľke.
Výdavky bežného rozpočtu v € :
Program
Zdroj
Názov výdavku

08C03
06H03

Spolu

111
111
111
72

Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Mimorozp.
výdavky
Celkové
výdavky

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

730 850,00
474,00
731 324,00
0

958 599,19
474,00
959 073,19

731 324,00

959 073,19

Skutočnosť
k
31.12.2011
958 583,93
474,00
959 057,93
12 382,07

%plnenia
upr.rozp.

971 440,00

x

99,99
100,00 %
99,99
x

Čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti sme navýšili o čerpanie mimorozpočtových výdavkov
vo výške 12 382,07 €.
610- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Listom zo dňa 31.1.2011 č. SE- 17-81/ORF2-2011 bol tunajšiemu úradu určený záväzný limit
finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov v štátnej
službe a vo verejnom záujme spolu vo výške 311 399,00 € a odvody do poistných fondov vo výške
108 834,00 €.
Zároveň nám boli určené počty zamestnancov v štátnej službe v počte 33 osôb a vo verejnom
záujme 9 osôb.
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka a v mesiaci december nám bol upravený zvýšený rozpočet finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
pre
zamestnancov v štátnej službe na 293 673,240 € a pre zamestnancov vykonávajúcich činnosti vo
verejnom záujme na 48 782,76 t.j. spolu na sumu vo výške 342 456,00 € a odvody do poistných
fondov vo výške 124 977,33 €.
Počet zamestnancov nám bol v priebehu roka 2011 upravovaný – od 1.2.2011 bol znížený
počet zamestnancov vo verejnom záujme o 2-och.
K 31.7.2011 plynuli 2-om zamestnankyniam, 1-nej v štátnej službe a 1-nej vo
verejnom záujme výpovedné doby v ochrannej lehote z dôvodu práceneschopnosti, čo ovplyvnilo
pomerne vysoké percento priemerného počtu dní práceneschopnosti na 1 zamestnanca vo verejnom
záujme.
V roku 2011 sme vyplatili v porovnaní s rokom 2010 o 124,25 € viac za prácu nadčas vo
verejnom záujme. Bolo to z dôvodu väčšieho počtu vykonaných služobných ciest vodičom s vyšším
funkčným platom.
Na peňažných náhradách príplatkoch za služobnú a pracovnú pohotovosť štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme vykazujeme v porovnaní s rokom
2010 úsporu mzdových prostriedkov. Nevyčerpanú dovolenku sme preplácali 2-om zamestnancom
v štátnej službe a 2-om zamestnancom vo verejnom záujme pri skončení štátnozamestnaneckého
a pracovného pomeru. Finančné prostriedky určené na mzdy zamestnancov obvodného úradu boli na
rok 2011 vyčerpané v vo výške 342 456.- €, čo je percentuálnom vyjadrení vo výške 100,00 %
upraveného rozpočtu a vo výške 109,97 % schváleného rozpočtu.
Schválený rozpočet mzdových prostriedkov
je od vzniku obvodného úradu opakovane
podhodnotený, nie sú kryté platy zamestnancov obvodného úradu podľa platovej inventúry
a každoročne riešime deficit mzdových prostriedkov na chýbajúce decembrové výplaty.
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620- Poistné a príspevok do poisťovní
Čerpanie výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní bolo vo výške 124 977,€, čo je
100,00 % upraveného rozpočtu a 114,83 % schváleného rozpočtu. Ku koncu roka sme riešili
nedostatok rozpočtu na odvody do poisťovní podobne ako nedostatok prostriedkov na mzdy.
630- Tovary a služby
Tovary a služby boli čerpané vo výške 228 072,33 €, čo je 95,36 % % k upravenému
rozpočtu a 141,74 % schváleného rozpočtu.
Je potrebné skonštatovať, že napriek skutočnosti, že Obvodný úrad sa snaží hospodáriť so schváleným
rozpočtom, ktorý je stále z roka na rok nižší, nedostatok rozpočtu pre rok 2011 sa prejavoval už
k 30.6.2011 aj v ukazovateli výdavky na tovary a služby ( 630). Už za obdobie 1.polroka bolo
čerpanie celoročného rozpočtu vo výške 70,79 % schváleného rozpočtu a 60,67 % upraveného
rozpočtu. Nedostatok rozpočtu sa prejavoval aj počas celého 2.polroka.
Z dôvodu šetrenia
finančných prostriedkov počas
roka 2011 sa prísne sledovali
najdôležitejšie položky bežných výdavkov a prednostne sa uhrádzali faktúry za nájomné, energie,
teplo, vodu, pohonné hmoty, poštovné a telekomunikačné poplatky. Obvodný úrad nakúpil len
nevyhnutné množstvo kancelárskeho materiálu, tonerov, pohonných hmôt. Ku každej požiadavke na
čerpanie rozpočtu napríklad na opravy, na školenia, na služobné cesty pristupuje zodpovedne
a zabezpečuje len nevyhnuté požiadavky pri prísnom dodržiavaní pravidiel verejného obstarávania.
Obvodný úrad ocenil navýšenie rozpočtu zo strany Ministerstva vnútra SR na nájomné vo
výške 24 000 €, pretože nedostatok rozpočtu na nájomné nám robil veľké starosti. Nedostatok
rozpočtu sa prejavuje na energiách, vode, službách súvisiacich s nájmom. Obvodný úrad sídli
v prenajatých nevyhovujúcich priestoroch, kancelárie sú dosť veľké, okná veľmi staré, strecha zateká
na viacerých miestach. Je veľmi ťažké v takýchto priestoroch realizovať úsporné opatrenia napríklad
na kúrení. V rámci úsporných opatrení a zníženiu počtu zamestnancov v 2.polroku 2011 Obvodný
úrad rokoval s prenajímateľom za účelom vrátenia niektorých priestorov Bytovému podniku s.r.o.
Trebišov, nakoľko by išlo o úsporu nielen na nájomnom, ale aj na energiách, vode , kúrení a službách
súvisiacich s nájmom, pretože tieto náklady sú rozúčtované podľa prenajímaných plôch, túto zmenu sa
podarilo dojednať až od 1.11.2011 (Dodatok č.2 k nájomnej zmluve s bytovým podnikom s.r.o.
Trebišov). Úspory na nákladoch sa prejavili za 2 mesiace roku 2011 na nájomnom, k úspore dôjde
predovšetkým v budúcom roku 2012 na nájomnom, energiách a vode.
Riziká nedostatku rozpočtu sme riešili počas celého 2. polroka 2011, vyčísľovali sme deficit
v rozpočte pravidelne koncom každého mesiaca a žiadali sme dodávateľov, aby nás nesankcionovali.
V decembri 2011 došlo k navýšeniu rozpočtu a úhrade dlžných faktúr k 31.12.2011. Úspechom bolo aj
zaplatenie dlžnej čiastky 5 638.- € za opravu strechy na spoločnej prevádzkovej budove AB v Trebišove
(podiel 21/136).
K 31.12.2011 nám zostali krátkodobé záväzky voči dodávateľom vo výške 9 172,35 €. Jedná sa
o 11 faktúr, ktoré nám boli doručené až po 31.12.2011.
Všetky záväzky voči dodávateľom v čiastke 9172,35 € k 31.12.2011 boli v lehote splatnosti.
Obvodný úrad k 31.12.2011 nevykázal žiadne záväzky po lehote splatnosti.
02103 – Hospodárska mobilizácia
Finančné prostriedky v programe 06H03 boli čerpané vo výške 474,- € čo je 100,00. %
schváleného aj upraveného rozpočtu / schválený aj upravený rozpočet vo výške 474.- € /.
Pridelené finančné prostriedky na výdavky hospodárskej mobilizácie boli v roku 2011 čerpané
na základe spracovaného finančného plánu, a to na vykonanie odbornej prípravy starostov obcí
a primátorov miest obvodu Trebišov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie a na údržba
a oprava kopírovacie stroja zakúpeného z výdavkov HM.
0220 – Civilná ochrana
Finančné prostriedky civilnej ochrany boli čerpané vo výške 14 900.- €, čo je 100,00 %
schváleného aj upraveného rozpočtu.
Pridelené finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany a to
hlavne na: materiálne vybavenie pre vykonávanie odbornej prípravy, spracovanie dokumentácie
CO, materiálno – technické zabezpečenie pre záchranné práce počas MU a pre výjazdovú skupinu
odboru CO a KR, spracovanie dokumentácie pri vzniku mimoriadnej situácie, materiál na propagáciu
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a agitáciu civilnej ochrany, prevádzkovanie vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia, odsun
neupotrebiteľného materiálu civilnej ochrany na likvidáciu, vykonanie obvodného kola súťaže
mladých záchranárov CO (stravovanie a úrazové poistenie žiakov) a na refundáciu odmien
skladníkom materiálu civilnej ochrany.
640- Bežné transfery
Schválený rozpočet bežných transferov 150 177.- € bol navýšený o výdavky na SODB
o sumu 103 729,02 €, na odstupné a odchodné zamestnancom vo výške 9 350,50 €, na nemocenské
dávky o sumu 621,12 €, o výdavky na mimoriadnu udalosť 1 444,99 €.
Upravený rozpočet bežných transferov k 31.12. 2011 predstavoval čiastku 264 848,09 €.
Z toho bolo pravidelné čerpanie na prenesený výkon štátnej správy na REGOB vo výške 34 724.€, na matriky 111 978,21 €, na SODB 103 729,02 €, na mimoriadnu udalosť 1 444,99 € a na
odstupné, odchodné a nemocenské dávky spolu 12 971,62 € . Výdavky na bežné transfery spolu
predstavujú čistku 264 848,09 €, čo je čerpanie na 100% upraveného rozpočtu a 171,14 %
schváleného rozpočtu.
700 - Výdavky kapitálového rozpočtu v €
Program

Zdroj

08C03

111

Spolu

111

Názov výdavku

Schvál.
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 30.6.2010

% plnenia
uprav.roz.

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky

V roku 2011 neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.
V rozbore hospodárenia za 1. polrok 2011 sme upozornili na a možné najzávažnejšie riziká
chýbajúcich rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu výhľadovo k 31.12.2011 a na
základe uznesenia č. 22/2011 k návrhu opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
rozpočtových prostriedkov v rezorte ministerstva SR na rok 2011 boli rozpracované predmetné
opatrenia na podmienky Obvodného úradu Trebišov k termínu 31.5.2011 a s prijatými opatreniami
boli oboznámení prostredníctvom vedúcich odborov všetci zamestnanci. Z 50 opatrení sa nášho
obvodného úradu v roku 2011 zatiaľ netýkalo 29 opatrení.
Obvodný úrad sa podrobne zaoberal 21 opatreniami, prijal konkrétne opatrenia a stanovil
číselnú merateľnosť každého výdavku, alebo spotreby nákladov.
Z 21 opatrení sa podarilo splniť k 30.6.2011 15 opatrení, 6 opatrení sme nesplnili.
Z 21 opatrení sa k 31.12.2011 podarilo splniť 15 opatrení, 6 opatrení sme nesplnili.
Analýza plnenia opatrení sa nachádza v bode č.7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA.
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
1.

Prehľad o počte funkčných miest a platových tried zamestnancov Obvodného
úradu Trebišov za rok 2011
Počet zamestnancov k 31.12.2011
Funkcia
Platová
schválených
obsadených
trieda
ŠS
VZ
ŠS
VZ

štátny radca – prednosta
9
1
1
hlavný radca – vedúci
8
5
4
odboru
hlavný radca
8
1
1
odborný radca
7
11
11
samostatný radca
6
7
7
radca
5
8
8
odborný referent
8
4
4
špecialista
referent špecialista
7
1
1
vodič
4
2
2
Spolu
40
33
7
32
7
2. Stav pracovníkov za roky 2009 - 2011
ROK
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
prepočítaný

3.

vo fyzických osobách

2009
45
2010
45
2011
41
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2011
Spolu

20 r. – 30 r.

39

45
44
39

30 r. – 40 r.

40 r. – 50 r.

50 r. – 60 r.

8

16

13

1

4. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2011
počet
Vysokoškolské vzdelanie
funk.
I. stupňa
II. stupňa
III.
Spolu
miest
stupň
spolu
a

počet

39,00

1,00

%

2,5
6

počet

22,0
0

%

56,4
1

počet

0,00

18

%

počet

0,00

23,0
0

nad 60 r.

1

SŠ vzdelanie

%

počet

58,9
7

16,0
0

%

41,03

Obvodný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
5. Priemerná mesačná mzda za roky 2009 -2011
ROK
Priemerná mesačná mzda
Zamestnanci v ŠS
2009
2010
2011
6.

-

-

Zamestnanci vo VZ

Spolu

591,08
608,29
524,55

732,35
752,80
696,05

768,02
788,93
736,02

Vzdelávanie zamestnancov
Obvodný úrad zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v súlade s ustanoveniami § 153
zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancov vykonávajúcich práce podľa zákona 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a §§ 76,77,78 a 79
zákona č.400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre štátnych zamestnancov.
Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít pre novoprijatých zamestnancov
V priebehu roka 2011 bol prijatý zamestnanec, na ktorého sa vzťahovalo ustanovenie § 16 a
§ 79 zákona č.400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre štátnych zamestnancov o adaptačnom vzdelávaní štátnych
zamestnancov.
Priebežné vzdelávanie
Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na profesijné vzdelávanie súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny zamestnanec podľa
služobnej zmluvy vykonáva na štátnozamestnaneckom mieste.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bolo vzdelávanie realizované
v obmedzenom rozsahu a reagovalo na potreby praxe v dôsledku legislatívnych
zmien, za účelom prehlbovania vedomostí.
Počet školení, kurzov a pracovných stretnutí v rámci priebežného vzdelávania :

Organizačný
útvar

Školenie
realizované
Inštitút pre VS

Kurzy

Pracovné
stretnutia

ostatné

Košice

Odbor
ekonomický
Odbor ŽP
Odbor VVS
Odbor CO a
KR
Odbor
organizačný
Osobný úrad
Spolu:

Počet
školení

Počet
Zamestnancov

Počet
školení

Počet
zamestnancov

6

3

2

2

2
2
2

1
7
4

2
2

4
2

3

3

4
19

2
20

Počet
školení

Počet
zamestnancov

Počet
školení

1

2

2

5

3

2
7
8

1
4
8

5

2
21

1
19

3

6

8

19

4

Počet
zamestnancov
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Hlavné úlohy a ciele Obvodného úradu Trebišov ako miestneho orgánu štátnej správy sú
stanovené zriaďovateľom. Cieľové úlohy konkretizoval Obvodný úrad Trebišov ako prioritné
a hlavné úlohy pre rok 2011 v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR a hlavnými úlohami
verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2011.
Prioritné úlohy na rok 2011:
• Spolupracovať so štatistickým úradom SR pri plnení úloh vyplývajúcich zo sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011.
• Organizačno - technicky zabezpečiť prípravu na voľby do Národnej rady SR (10.marec 2012).
• Zverejňovať na internete všetky zmluvy, objednávky a faktúry ako podmienku ich účinnosti
v záujme transparentnosti činnosti obvodného úradu.
• V súlade so závermi Uznesenia vlády SR č.160 z 2.3.2011 k zlepšeniu podnikateľského prostredia
a Uznesenia vlády SR č. 200 zo 16.3.2011 k zjednodušeniu administratívnych povinností pri styku
s orgánmi štátnej správy súčasnú pôsobnosť živnostenských úradov v postavení jednotných
kontaktných miest (ďalej len JKM) rozšíriť o ďalšie služby, zabezpečiť pripravenosť úradu v rámci
2.etapy činnosti JKM rozšíriť o možnosť podávania žiadostí voči JKM výlučne použitím
elektronických prostriedkov, s účinnosťou od 1.januára 2012.
• Pokračovať v modernizácii, integrácii a informatizácii verejnej správy v súlade s národnou
koncepciou informatizácie verejnej správy a ekonomickými možnosťami rezortu ministerstva
vnútra.
• Rozpracovať Opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov
v rezorte Ministerstva vnútra SR na rok 2011 (uznesenie č.22 z porady vedenia MV SR z 31.marca
2011) na podmienky Obvodného úradu Trebišov, zabezpečiť plnenie prijatých opatrení a ich
vyhodnotenie v stanovených termínoch.
• Zabezpečiť rozpracovanie Návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu
z dôvodu vydania Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 na podmienky
Obvodného úradu Trebišov za účelom zefektívnenia správy pohľadávok na Obvodnom úrade
Trebišov.
Hlavné úlohy na rok 2011:
• Skvalitňovanie informačného systému Obvodného úradu Trebišov - v spolupráci s odbormi
skvalitňovať výpočtovú techniku. V súčinnosti s organizačnými útvarmi – odbormi obvodného
úradu kontrolovať dodržiavanie zásad bezpečnostného projektu obvodného úradu s ohľadom na
zákon o ochrane osobných údajov.
• Cieľom úseku správy registratúry bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
usmernení Ministerstva vnútra SR. Skvalitňovanie správy registratúry vyraďovaním
registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia. V súčinnosti s odbormi obvodného
úradu kontrolovať dodržiavanie registratúrneho plánu a poriadku.
• Zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov odboru živnostenského podnikania, súvisiacou so
zavedením II. etapy budovania jednotných kontaktných miest .
• Zabezpečiť fungovanie jednotných kontaktných miest v súvislosti s prvozápisom právnických
osôb do obchodného registra prostredníctvom odboru živnostenského podnikania.
• Zabezpečiť a realizovať elektronickú komunikáciu medzi systémom jednotného kontaktného
miesta Obvodného úradu a informačnými systémami dotknutých subjektov.
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• Vypracovať návrh rozpočtu Obvodného úradu na roky 2012-2014 v platnej programovej štruktúre
a predložiť ho prostredníctvom RIS Štátnej pokladnice podľa aktuálnych pokynov.
• Vypracovať návrh rozpočtu obvodného úradu na rok 2012.
• Dodržiavať všetky úsporné opatrenia vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu v zmysle usmernení
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva Financií SR.
• Vypracovať a predložiť zúčtovanie finančných vzťahov Obvodného úradu so štátnym rozpočtom
za rok 2011. Zabezpečiť správnosť a realizáciu odvodu finančných prostriedkov na účet štátneho
rozpočtu v požadovanom termíne.
• Zabezpečiť všetky úlohy súvisiace so spracovaním podkladov za Obvodný úrad pre zostavenie
konsolidovanej účtovnej závierky.
• Zabezpečovať plnenie úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany s dôrazom na
znižovanie počtu skladov materiálu civilnej ochrany, ich integráciou, zvyšovaním kvality
skladovania a zvýšenie typového vyraďovania zastaralého a nefunkčného materiálu za účelom
zaistenia prevádzkyschopnosti materiálu určeného pre jednotky zriadené pre potreby územia.
Úrad plní širokú škálu činností, prioritné a hlavné úlohy, ktoré si vytýčil na začiatku
a v priebehu roka 2011 boli splnené v súlade so stanovenými cieľmi. Administratívne činnosti
a podania boli vykazované v súlade so zákonnými lehotami, neboli zistené žiadne porušenia
dodržiavania zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní v zn. nesk. predpisov.
Vyhodnotenie plnenia prioritných úloh:
Obvodný úrad zabezpečoval prípravu, priebeh a vykonanie SOBD v roku 2011 v spolupráci
so Štatistickým úradom SR a obcami v územnom obvode. Odbor všeobecnej vnútornej správy
v spolupráci so ŠÚ SR vypracoval harmonogram prípravných a realizačných prác, zabezpečil
školenia, priebežne metodicky usmerňoval obce. Odbor ekonomický zabezpečil pre 82 obcí
financovanie a vyúčtovanie SOBD so Štátnym rozpočtom.
Obvodný úrad v roku 2011 vykonal prípravné práce v súvislosti s vykonaní volieb do NR,
ktorých termín bol stanovený na 10. marca 2012 v súlade s harmonogramom organizačnotechnického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vláda Slovenskej
republiky schválila svojim uznesením číslo 375/2011 z 19. októbra 2011.
Za účelom transparentnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu Obvodný úrad pravidelne
zverejňoval objednávky, faktúry, zmluvy a ich dodatky, verejné obstarávanie a osobitné ponukové
konania na prebytočný majetok. V roku 2011 bolo zverejnených 84 objednávok, 82 faktúr, 41 zmlúv,
6 dodatkov k zmluvám, bolo zverejnené 2 inzeráty v rámci osobitného ponukového konania na
prebytočný majetok a jeho prenájom.
V roku 2011 bolo použitých 17 postupov verejného obstarávania ako zákazky s nízkou hodnotou,
všetky výzvy boli zverejnené prostredníctvom portálu MV SR na internete.
Obvodný úrad zabezpečil pripravenosť pracovníkov odboru živnostenského podnikania na
rozšírenie poskytovania služieb v rámci 2.etapy JKM použitím elektronických prostriedkov
s účinnosťou od 1.1.2012.Školenia absolvovalo 6 pracovníkov, ktorí pravidelne vykonávajú
prvozápisy právnických osôb elektronicky do obchodného registra a realizujú elektronickú
komunikáciu JKM s generálnou prokuratúrou, daňovým úradom a zdravotnou poisťovňou.
Obvodný úrad plní úlohy v pokračujúcej v modernizácii, integrácii a informatizácii verejnej správy
v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ekonomickými možnosťami rezortu
ministerstva vnútra.
Na základe uznesenia č. 22/2011 k návrhu opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
rozpočtových prostriedkov v rezorte ministerstva SR na rok 2011 boli rozpracované predmetné
opatrenia na podmienky Obvodného úradu Trebišov k termínu 31. 5. 2011 a s prijatými opatreniami
boli oboznámení prostredníctvom vedúcich odborov všetci zamestnanci. Z 50 opatrení sa nášho
obvodného úradu v roku 2011 zatiaľ netýkalo 29 opatrení.

21

Obvodný úrad Trebišov
M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
Obvodný úrad sa podrobne zaoberal 21 opatreniami, prijal konkrétne opatrenia a stanovil
číselnú merateľnosť každého výdavku, alebo spotreby nákladov. Z 21 opatrení sa k 31.12.2011
podarilo splniť 15 opatrení, 6 opatrení sme nesplnili.
Obvodný úrad nesplnil opatrenie znížiť výdavky na zahraničné cestovné a výdavky na
inzerciu, nakoľko v predošlých rokoch nemal žiadne čerpanie na uvedené položky. Uskutočnila sa len
jedna zahraničná služobná cesta do Bavorska ( 114,75 €) a boli použité finančné prostriedky na 2
inzeráty v osobitnom ponukovom konaní prebytočného majetku ( 234.- €).
Obvodný úrad v roku 2011 nevynaložil žiadne finančné prostriedky na organizáciou osláv
významných dní v rezorte .
Náhrada za pohotovosť na úseku CO, vodiči a práca nadčas vodiči už v rozpočte 2011 boli
stanovené na najnižšom možnom minime. Realita ukázala, že náhrady za pohotovosť CO sú
v porovnaní s rokom 2010 čerpané na porovnateľnej úrovni, limit určený na tieto náhrady po 20 %
krátení nie je možné reálne dodržať. Obmedzenie pohotovosti by ohrozilo plnenie úloh na úseku CO.
Po znížení stavu zamestnancov jedinou cestou na plnenie opatrení vo vzťahu k znižovaniu
nájomného, nákladov na vodné a stočné, el. energiu, plyn a teplo je znížiť výmeru prenajatej plochy,
nakoľko voda a energie sa rozpočítavajú podľa plôch medzi všetkých nájomníkov.
K podpísaniu Dodatku č.2 k nájomnej zmluve s Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov došlo
s účinnosťou od 1.11.2011, odkedy dochádza k úspore na nájomnom 119,03 € mesačne.
Ostatné časti zmluvy ostali nezmenené, k zníženiu preddavkov za energie a vodu nedošlo z dôvodu
nárastu cien. Prípadná úspora bude vyfakturovaná v ročnom zúčtovaní po skončení účtovného roka.
Nakoľko došlo k prehodnoteniu zmluvy, reálne dôjde aj k úsporám na nájomnom a energiách, aj keď
v roku 2011 len za 2 mesiace.
Nakoľko k zmene zmluvy s Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov došlo až od 1.11.2011,
nepodarilo sa nám znížiť spotrebu vody a stočného o 5 % , dokonca sme zaznamenali nárast nákladov
oproti roku 2010 o 19,46 % , podarilo sa nám však splniť 5 % opatrenie v úsporách nákladov na plyn
a teplo oproti trojročnému priemeru nákladov .
Skutočné náklady na el. energiu za rok 2011 predstavujú úsporu 16,58 % trojročného priemeru ,
úsporu sme zaznamenali aj v porovnaní s rokom 2010 ( zníženie o 12,03 % ).
Obvodný úrad zaznamenal priaznivé výsledky v znížení telekomunikačných výdavkov, čo sa
týka mobilných telefónov aj pevných liniek. Dosiahli sme úsporu v porovnaní s rokom 2010 (o 16,24
%) , opatrenie bolo stanovené na 10 % úsporu. Uvedené úspory sú dôkazom, že prijaté opatrenia boli
správne a účinné.
Obvodný úrad prijal opatrenia na zníženie výdavkov na kancelársky papier a kancelárske
potreby. V oblasti šetrenia výdavkov na kancelársky papier a kancelárske potreby sme si vytýčili
spôsoby šetrenia, predovšetkým dodržiavaním zásad používania kancelárskeho papiera, obmedzenia
rozmnožovania materiálov, stanovenie normatívu kancelárskych potrieb na l osobu a polrok.
Obvodný úrad prehodnotil spotrebu kancelárskeho papiera a naplánoval nákup a spotrebu tak, aby vo
fyzickom vyjadrení množstva papiera došlo k úspore 10 %.Výdavky na všeobecný materiál boli
nižšie oproti roku 2010 o len o 7,17 %, čo znamená, že sa nepodarilo dodržať zníženie výdavkov na
kancelársky a všeobecný materiál o 10 %. Výdavky na poštovné k 31.12.2011 predstavujú čiastku
28 672,85 €, čo je 122,68 % stanoveného úsporného limitu. Konštatujeme, že sme zaznamenali nárast
na poštovnom z dôvodu zvýšených nákladov na intenzívne doručovanie upustení od výkonu
prekludovaných pohľadávok, čo sme však aj z dôvodu plnenia úloh na úseku správy pohľadávok štátu
aj predpokladali ( nárast o 16,55 % oproti skutočnosti minulého roka).
Plníme všetky podporné úlohy v rámci tohto opatrenia - využívame emailovú poštu,
využívame hromadnú korešpondenciu napríklad v súčinnosti pri výkone vymáhania pohľadávok VVS,
PZP a živnostenských pohľadávok, niektoré písomnosti v Trebišove doručujeme aj osobne, napr. pre
Mesto Trebišov.
Obvodný úrad Trebišov za rok 2011 vykonal spoločné diaľkové služobné cesty 10 krát s ObÚ
Michalovce a l krát s ObÚ Košice. Vzhľadom k nižšej spotrebe PHM sa využívalo na tento účel vo
väčšej miere služobné motorové vozidlo SUPERB.
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Za rok 2011 došlo k úspore PHM spolu, zaznamenali sme väčšiu úsporu u benzínu
a prekročenie u nafty. Táto skutočnosť nastala práve z dôvodu šetrenia – využívaním úspornejšieho
služobného motorového vozidla.
Nedodržali sme požiadavku zúčastňovať sa len jednodňových školení a porád, ale všetky boli
organizované MV SR.
V roku 2011 nebola sme nevynaložili žiadne finančné prostriedky na jazykové kurzy.
Obvodný úrad v roku 2011 neobstaral žiaden kancelársky nábytok ani kancelársku ani bielu techniku
techniku.
Všetky opravy služobných motorových vozidiel v roku 2011 boli realizované cez Automobilové
opravovne MV SR.
V decembri 2011 bolo doriešené financovanie
financovanie opravy strechy na spoločnej prevádzkovej
budove AB, Námestie mieru č.804 v Trebišove , čiastka 5685.- € ako podiel (21/136) za opravu
strechy bola zaplatená z bežných výdavkov firme REALSTAV – AM s.r.o. Trebišov.
Považujeme to za osobitné vyriešenie
ešenie havarijného stavu strechy.
strechy
Odbor ekonomický vykonal v rámci odboru ekonomického kontrolu evidencie správy majetku štátu
–zameranú
zameranú na kontrolu listov vlastníctva a nájomných zmlúv za pozemky v správe ObÚ, kontrolu
zmluvných vzťahov a pohľadávok z nájomných vzťahov a kontrolu úhrad dane z nehnuteľností .
K prijatým opatreniam vytýčil následnú kontrolu v pláne kontrol odboru ekonomického na 1.polrok
2012. Obvodný úrad analyzoval zmluvné vzťahy týkajúce sa spoločnej prevádzkovej budovy AB na
ulici Námestie Mieru č.804 v Trebišove ( podiel 21/136), a je toho názoru, že jediným riešením je
vynaložiť zvýšené úsilie na urýchlenie správoplatnenia Zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva spoločnej administratívnej budovy LV č. 4409 k. ú.
ú. Trebišov, súp. č. 804, na
pozemku parc. č. 2047 z dôvodu následného vyhlásenia budovy za prebytočný majetok štátu a začatie
ponukového konania na odpredaj prebytočného majetku.
Obvodný úrad vykonal analýzu zmluvných vzťahov prenajímaných priestorov
priestorov- prehodnotil
zmluvu o prenájme priestorov od Mesta Trebišov v zastúpení Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov,
rokoval o znížení nájmu a vrátení časti prenajatých priestorov z dôvodu zníženia stavu zamestnancov.
Výsledkom rokovania je Dodatok č.2. k zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2008 s Mestom
Trebišov v zastúpení Bytovým podnikom Trebišov s.r.o, z 1.11.2011.

Výdavky ŠR za rok 2009-2011 v €:

kategória

skutočnosť 2009

skutočnosť 2010

skutočnosť
2011

Index v %
2011/2010

610 – mzdy, platy

392 303,49

406 510,85

342 456,00

84%

620 – poistné

139 959,61

144 801,55

124 977,33

86%

630 – tovary a služby

247 837,39

203 745,70

226 776,51

111%

640 – bežné transféry
600–BEŽNÉ
VÝDAVKY

466 426,06

693 181,83

264 848,09

38%

1 246 526,55

1 448 239,93

959 057,93

66%
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1 500 000,00
1 000 000,00
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Príjmy ŠR za rok 2009-2011 v €

skutočnosť 2009

skutočnosť 2010

skutočnosť 2011

Index v
%
2011/2010

100- daňové príjmy
200- nedaňové príjmy

107 254,74

42 917,18

42 495,66

99%

300- granty a transfery
PRÍJMY SPOLU

107 254,74

42 917,18

41 174,00

99%
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Obvodnému úradu Trebišov sa podarilo znížiť výdavkovú časť rozpočtu v priebehu
posledných troch rokov, vývoj je znázornený v nasledovnom grafe. Tovary a služby za rok 2011 sú
vyššie v porovnaní s rokom 2010, jednak je to spôsobené cenovým nárastom, jednak úhradou
záväzkov z roku 2010.
Obvodný úrad sa snaží dosiahnuť čo najväčšie príjmy ŠR, zvýšené príjmy v roku 2009 boli
dosiahnuté predajom prebytočného majetku štátu ( pozemkov).
Obvodný úrad rozpracoval Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok
štátu z dôvodu vydania Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 na podmienky
Obvodného úradu Trebišov za účelom zefektívnenia správy pohľadávok na Obvodnom úrade Trebišov
formou Dodatku č.1 k Smernici, ktorou sa upravuje postup Obvodného úradu Trebišov pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia v správnom a priestupkovom konaní s účinnosťou od 1.septembra 2011.
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8.HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Organizačný odbor:
a) úsek informatiky:
Úsek informatiky bol v roku 2011 súčasťou organizačného odboru v ktorom na základe
organizačného poriadku plnil prislúchajúce úlohy. Na úseku bol jeden zamestnanec v zaradení odborný
radca. Úsek zodpovedal spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke
informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva:
• zabezpečoval prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete VSNET a
servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu - počet pracovných staníc úradu 64
ks vrátane notebookov a 5ks serverov, zabezpečoval aj správu systému PSN a dochádzkového
systému, štátny archív vlastnil 1 server a 5 ks počítačov. Zabezpečoval preberacie konania
dodávok informačných technológií v súlade s projektmi informačného systému verejnej správy,
ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe pokynov ministerstva. Vysoký dôraz bol kladený
na nábeh systému jednotných kontaktných miest na živnostenskom odbore, čo sa aj úspešne
zrealizovalo.
• V mesiacoch júl a august došlo v dôsledku činnosti bleskov k poškodeniu zariadení, čo bolo
riešené cez poistne udalosti, uvedené činnosti nenarušili zásadne chod úradu.
• zodpovedal spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení
neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej
správy, upravoval vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému a to Bezpečnostný projekt úradu v súvislosťami so zmenami zákonov,
organizoval a vykonával kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania a udržiavania bezpečnosti
informačného systému, v súvislosti s výkonom bežných činnosti (servis, údržba, inštalácie...)
v súvislosti s tým neboli zistené vážne narušenia ochrany osobných údajov a informačných
systémov, menšie narušenia boli spôsobene zistením počítačových vírusov, čo bolo okamžite
riešené bez následkov na chránených dátach, v spolupráci s osobným úradom koordinoval
vzdelávanie zamestnancov – používateľov informačného systému verejnej správy zamerané na
vyššiu bezpečnostnú kultúru,
• vykonával funkciu bezpečnostného manažéra úradu, poskytoval odborné služby vo veciach
bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej správy, - presadzoval a
koordinoval realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému verejnej správy,
• pripravoval technické podklady v spolupráci s ekonomickým odborom na uzatváraní zmlúv na
dodávku zariadení, prác a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií v
pôsobnosti obvodného úradu, spolupracoval s ekonomickým odborom pri tvorbe podkladov na
plánovanie finančných prostriedkov,
• zabezpečoval výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade APV 13 a štátnom archíve APV - 4,
• zúčastňoval sa na poradách organizovaných ministerstvom k problematike koordinácie budovania
a prevádzky informačného systému verejnej správy a zabezpečoval plnenie ich záverov,
operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, riešil problémy súvisiace s budovaním a prevádzkou
informačného systému verejnej správy,
• vykonával funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu. Na stránke v spolupráci
s ekonomickým odborom zverejňoval objednávky, faktúry a zmluvy úradu.
V roku sa podarilo v závislosti od množstva finančných prostriedkov zrealizovať všetky
stanovené ciele, s dôrazom na kvalitu výkonu štátnej správy.
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b) úsek správy registratúry
Úsek správy registratúry bol v roku 2011 súčasťou organizačného odboru, v ktorom na základe
organizačného poriadku plnil prislúchajúce úlohy. Na úseku bol jeden zamestnanec, v zaradení referent
špecialista.
• úsek registratúry zabezpečoval vyraďovanie registratúrnych záznamov tzv. predchodcov úradu,
ktorým uplynula lehota uloženia. Z celkového počtu 311,36 bm sa odovzdalo 10,20 bm archívneho
materiálu do štátneho archívu. K spravovanej registratúre pribudlo 3,6 bm archívneho materiálu.

Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov v bm

10,71

10,2

290,96

Úbytok zo spravovanej
registratúry - odbor
soc.vecí
Okresný úrad
Trebišov 1997-2003
Obvodný úrad v
Trebišove 2004-2010

• Zabezpečoval vyhľadávanie v archívnych dokumentoch pre verejnosť i pre vnútornú
potrebu
úradu. V roku 2011 sme mali 16 žiadostí, z toho boli 3 interné výpožičky, vyhotovených reverzov bolo
0, interných nahliadnutí 2, počet vydaných osvedčených kópií registratúrnych záznamov bolo 0, počet
neosvedčených kópií registratúrnych záznamov bolo 11 a suma vybraných poplatkov za poskytnutie
služieb bola 6 € za 4 žiadosti. Väčšina žiadostí vola oslobodená od poplatkov za poskytnutie služieb.
• odovzdával archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z.),
• odovzdával archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22 zákona č.
395/2002 Z. z.),
• vykonával funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry – správne
evidovanie vo WinASU, zabezpečoval priraďovanie registratúrnych záznamov k číslam spisu na
odbore,
• zabezpečoval
metodicko-kontrolné
usmerňovanie
správy
registratúry
vykonávanej
organizačnými útvarmi úradu (dodržiavanie registratúrneho poriadku a plánu),
• zabezpečoval odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní a využívaní registratúry
pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu,
• zabezpečoval styk s poštovým úradom, preberanie a triedenie a odosielanie zásielok
• vyhotovoval zostavy k zaevidovaným záznamom na jednotlivé odbory,
• zúčastňoval sa na poradách organizovaných Ministerstvom vnútra SR k problematike správy
registratúry, zabezpečoval plnenie ich záverov v spolupráci s ďalšími odbormi, riešil problémy
súvisiace s problematikou správy registratúry s jednotlivými odbormi úradu.
• Organizačný odbor zabezpečil zrekonštruovanie podateľne.
• Zabezpečoval prípravu na jednotlivých odboroch na nový program Fabasoft.
V roku 2011 sa podarilo zrealizovať všetky stanovené ciele správy registratúry.
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c) na úseku vnútornej prevádzky:
• Zabezpečenie úloh v oblasti ochrany práce BOZP, školenia zamestnancov sa zabezpečujú
dodávateľským spôsobom, bolo vykonané školenie a overenie vedomosti vedúcich
zamestnancov a vykonalo sa školenie zamestnancov.
• V oblasti ochrany pred požiarmi, vedenie a kontrola požiarnej dokumentácie sa
vykonáva a dopĺňa poverenou osobou, školenie požiarnych hliadok a vedúcich
zamestnancov sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom, bolo vykonané školenie a overenie
vedomosti vedúcich zamestnancov a vykonalo sa školenie zamestnancov.
• V oblasti autoprevádzky, kontrola technického stavu vozidiel, dodržiavanie stanovených
noriem spotreby, hospodárne nakladanie s PHM a technikou, rozdeľovanie a vedenie
žiadaniek na prepravu osôb, kontrola správneho vedenia dokumentácii pri mesačnej uzávierke
PHM, vedenie evidencie vozidiel v programe SAP a uzávierku PHM, zabezpečovanie oprav a
technických kontrol služobných motorových vozidiel.
• Na úseku sťažnosti a petícii, boli vybavené celkom štyri sťažnosti z toho dva odložením
a dva prešetrením.
• Na úseku žiadosti o poskytnutie informácii, boli vybavené celkom tri žiadosti výsledkom
vybavenia žiadosti bolo poskytnutie informácií e-mailom.
• V oblasti materiálno - technického vybavenia Obvodného úradu, zabezpečovať opravy
a údržbu prenajatých priestorov Obvodného úradu, ktoré sa vykonávali priebežne podľa
potreby.
Zabezpečenie činnosti likvidačnej a vyraďovacej komisie, dňa 23. 06. 2011 likvidačná
komisia na základe rozhodnutia prednostu obvodného úradu č. 4/2011 o neupotrebiteľnosti majetku
štátu a jeho likvidácii, vykonala likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu v celkovej zostatkovej
hodnote 9 020,27 €. Majetok bol likvidovaný Technickými službami mesta Trebišov.
K 31.12.2011 bola prevedená inventarizácia majetku Obvodného úradu. Hodnota prebytočného
majetku podľa §3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov :
Prebytočný majetok:
359 558,08 €

Odbor všeobecnej vnútornej správy:
a) úsek priestupkov
Analýza úsekov s najvyšším výskytom priestupkov
Obvodný úrad Trebišov, odbor všeobecnej vnútornej správy v roku 2011 zaznamenal
v skladbe prejednávaných priestupkov najvyšší počet priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu,
a to v počte 1227. Ide o dlhoročný trend najvyššieho výskytu práve tejto skupiny priestupkov
v územnom obvode tunajšieho správneho orgánu. Mladiství páchatelia sa dopustili 41 priestupkov
proti občianskemu spolunažívaniu, pričom ich podiel predstavuje 3,34 %.
Vulgárne nadávky, fyzické napadnutia, ublíženia na zdraví, rôzne vyhrážky a schválnosti boli
najčastejšími konaniami, ktorými sa páchatelia týchto priestupkov dopúšťali. V roku 2011 však bol
zaznamenaný aj nárast nových foriem páchania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, a to
prostredníctvom internetovej komunikácie v sociálnej sieti Facebook a prostredníctvom SMS správ
zasielaných z mobilných telefónov. Páchatelia sa týmito prostriedkami vyhrážali ujmou na zdraví
svojim bývalým manželom, resp. partnerom, ohováraním a vulgárnymi nadávkami ich urážali na cti.
Najzávažnejším faktorom, ktorý rozhodujúcou mierou už dlhodobo ovplyvňuje páchanie
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu je nezamestnanosť páchateľov. Práve u dlhodobo
nezamestnaných páchateľov, ktorí sú značne frustrovaní z tohto stavu, dochádza
k nekontrolovateľnému požívaniu alkoholických nápojov, pod vplyvom ktorých narastá nespokojnosť
a agresivita páchateľov. Narúšanie občianskeho spolunažívania, či už fyzickým napádaním,
vulgárnymi nadávkami, vyhrážkami ujmou na zdraví alebo iným hrubým správaním je iba
vyvrcholením tohto javu. Tunajší úrad opakovane rieši priestupky týchto páchateľov, pričom je možné
konštatovať, že za súčasného platného právneho stavu v týchto prípadoch ani najprísnejšia sankcia
neplní svoj účel.
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Najväčšou mierou sa tento problém spätý s nezamestnanosťou a nadmerným požívaním
alkoholických nápojov prejavuje medzi manželmi, resp. blízkymi osobami, pričom riešenie týchto
priestupkov je o to obtiažnejšie, že k protiprávnemu konaniu dochádza v súkromí. Preukázanie
pravdivosti tvrdenia oznamovateľa je preto často nemožné práve z dôvodu, že k fyzickému alebo
slovnému napadnutiu dochádza bez svedkov. Páchateľ svoje konanie popiera, a tak vo veľkej miere
správny orgán konanie zastaví pre nedostatok dôkazov. V nejednom prípade samotní oznamovatelia
priestupkov, a to najmä napadnuté manželky, privolajú políciu iba z obavy pred napadnutím, avšak
nemajú záujem na tom, aby manžel bol za svoje konanie aj finančne postihnutý. Pri prejednávaní
priestupkov už žiadajú, aby správny orgán upustil od uloženia sankcie, nakoľko pokuta nepriaznivo
zasiahne celú rodinu, teda aj samotnú oznamovateľku a nielen páchateľa priestupku.
Veľmi častými prípadmi boli aj v roku 2011 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
spáchané medzi susedmi v rodinných domoch, ktorí dlhé roky vedú spory ohľadom vlastníckych práv
a hraníc pozemkov. Nárast týchto prípadov bol zaznamenaný najmä v jarných a jesenných mesiacoch,
kedy dochádza k častejším stretom pri prácach v záhradách. Vulgárne nadávky, vyhrážky ujmou na
zdraví a fyzické napadnutia sú vtedy na každodennom poriadku. Prejednávanie týchto prípadov
je veľmi problematické a zainteresované strany svoj hnev a nespokojnosť často prenášajú aj na
zamestnancov prejednávajúcich priestupky. Do sporov sú zamiešané celé rodiny, počnúc starými
rodičmi až po vnukov, pričom každá zo zainteresovaných strán presadzuje ,,svoju pravdu“.
Vychádzajúc z dlhoročných skúsenosti sa domnievame, že v týchto prípadoch sú medziľudské vzťahy
tak hlboko rozvrátené, že ani vyriešenie samotnej podstaty problému, t. j. určenie hranice pozemku by
už neznamenalo upokojenie situácie.
Druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov v roku 2011 predstavovali priestupky proti
majetku, a to v počte 356. Najčastejšími formami páchania majetkových deliktov boli drobné krádeže,
a to najmä potravín a drogistického tovaru v supermarketoch. Vo väčšine týchto prípadov boli
páchatelia prichytení priamo pri čine a odcudzený tovar bol na mieste zaistený a odovzdaný
poškodenej strane, pričom však boli zaznamenané aj prípady, kedy páchatelia odcudzené potraviny
konzumovali priamo v predajni. Častými predmetmi drobných krádeží boli aj mobilné telefóny,
bicykle, rôzne poľnohospodárske plodiny, ako aj železný materiál, ktorý je najľahšie speňažiteľný.
Páchatelia tento odcudzený železný materiál odovzdávali v zberných surovinách, ktorých pracovníci
neskúmali pôvod a spôsob jeho získania, čo pre páchateľa znamenal ľahký zisk finančných
prostriedkov.
Ďalšími formami, ktorými sa páchatelia dopúšťali majetkových deliktov boli podvody, pri ktorých
páchatelia, či už osobne alebo aj prostredníctvom internetu ponúkali rôzny tovar, resp. poskytnutie
služby. Po zaplatení finančnej čiastky poškodeným však k dodaniu tovaru, resp. poskytnutiu služby už
nedošlo. Častými formami boli aj úmyselné spôsobenia škody na cudzom majetku poškodením resp.
zničením veci. Týchto priestupkov sa najčastejšie dopúšťali páchatelia pod vplyvom alkoholu, kedy
najmä v reštauračných zariadeniach rozbíjali sklenené výplne okien a poškodzovali zariadenie.
Najmenší počet priestupkov proti majetku bol spáchaný formou sprenevery.
Zarážajúcim faktom u majetkových deliktov je podiel mladistvých páchateľov, ktorý
predstavuje až 12%. Práve mladiství páchatelia sa výraznou mierou dopúšťajú drobných krádeží
v supermarketoch, krádeží mobilov, ako aj poškodzovania cudzieho majetku.
Tretiu najpočetnejšiu skupinu prejednávaných priestupkov v roku 2011 predstavovali ako aj
po minulé roky priestupky proti verejnému poriadku. Jednalo sa najmä o neuposlúchnutia výzvy
verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Týchto priestupkov sa dopúšťali páchatelia často pod
vplyvom alkoholických nápojov, kedy odmietli príslušníkom polície preukázať svoju totožnosť.
Podiel mladistvých páchateľov u tejto skupiny priestupkov bol 9,4 %.
Úroveň výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku
Tunajší správny orgán obdržal v roku 2011 na prejednanie 2 171 priestupkov, čo znamená
pokles priestupkov oproti minulým rokom. Vzhľadom k tomu, že po minulé roky patril okres Trebišov
v rámci Slovenskej republiky sústavne medzi územné obvody s najvyšším počtom priestupkov, je
tento fakt veľmi pozitívny. Je prejavom skvalitnenia spolupráce s orgánmi policajného zboru a taktiež
lepšieho využitia režimu blokového konania zo strany polície.
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Z roku 2010 prešlo na vybavenie 514 priestupkov, čiže celkový počet priestupkov na
spracovanie tunajším správnym orgánom v roku 2011 bol 2634 priestupkov.
V sledovanom období bolo z tohto počtu vybavených 1821 priestupkov, a to 1688 právoplatným
rozhodnutím a 133 odložením veci. Do nasledujúceho obdobia tak prechádza na vybavenie 813
priestupkov.
V mesiaci december 2011 bolo tunajšiemu odboru doručených 188 priestupkových oznámení,
z ktorých 42 bolo do konca sledovaného obdobia vybavených a ostatné z objektívnych príčin
prechádzajú na vybavenie do roku 2012.
V roku 2011 v súvislosti so znížením stavu zamestnancov na Obvodnom úrade Trebišov,
došlo aj k zníženiu počtu zamestnancov prejednávajúcich priestupky o jedného pracovníka, čo malo
negatívny dopad na zaťaženosť ostatných zamestnancov. Každý zamestnanec si v rámci priestupkovej
agendy robí totiž všetky úkony sám, t.j od zavedenia spisu, predvolávania, prejednávania priestupkov,
vypracovania písomných rozhodnutí
až po archiváciu spisu. Vzhľadom k zníženiu počtu
zamestnancov sa tak zvýšil počet úkonov pripadajúcich na jedného zamestnanca. Napriek tomu sú
priestupky prejednávané v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote a zložitejšie v 60 dňovej lehote. Iba
v ojedinelých prípadoch tunajší správny orgán žiadal nadriadený orgán o predĺženie lehoty nad 60 dní.
Určitým kritériom pre posúdenie úrovne výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku je aj
počet odvolaní a ich opodstatnenosť. V roku 2011 bolo proti 1688 rozhodnutiam vydaných tunajším
správnym orgánom podaných iba 18 odvolaní, kde v 4 prípadoch došlo k späťvzatiu podaného
odvolania. Do konca roka 2011 bolo zo strany MV SR ako odvolacieho orgánu vybavených 11
odvolaní, pričom iba v 3 prípadoch boli rozhodnutia tunajšieho správneho orgánu zrušené alebo
zmenené a 8 rozhodnutí bolo v celom rozsahu potvrdených.
V rámci mimoriadnych opravných prostriedkov boli v roku 2011 podané 3 podnety na
preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolávacom konaní, pričom vo všetkých prípadoch odvolací orgán
podnet zamietol. Ani v jednom prípade nebol podaný návrh na obnovu konania, protest prokurátora
ani upozornenie prokurátora. V jednom prípade bol podaný návrh na súdne preskúmanie rozhodnutia,
avšak výsledok tohto konania ešte nie je známy.
Skladba uložených sankcií
V skladbe uložených sankcií prevažovali v roku 2011 pokuty, a to v počte 688 pokút
uložených právoplatným rozhodnutím o priestupku a 203 pokút uložených v rozkaznom konaní, kde
celková čiastka uložených pokút predstavovala sumu 16 780,€.
Pokarhanie, ako forma sankcie bola uplatnená v 208 prípadoch a v 2 prípadoch správny orgán
ukončil vec prejednaním bez uloženia sankcie. Zastavením konania bolo ukončených 574 priestupkov,
pričom najčastejším dôvodom zastavenia konania bolo nepreukázanie spáchania skutku obvinenému
z priestupku. V 801 prípadoch bola uložená povinnosť uhradiť trovy konania v celkovej výške
12 815,-€ a v 69 prípadoch bola uložená povinnosť uhradiť škodu spôsobenú priestupkom.
Stav v realizácii trov konania a pokút uložených za priestupky
V roku 2011 bolo zaplatených 253 pokút v čiastke 4 460,14 € a 347 trov konaní v celkovej
čiastke 5 213,68€. Dobrovoľne uhradených bolo 208 pokút v celkovej čiastke 3796,19 € a 302 trov
konaní v čiastke 4616,67 €. V 45 prípadoch bol v rámci výkonu rozhodnutia vydaný príkaz na zrážku
zo mzdy, a to na dobrovoľne neuhradené pokuty v celkovej výške 663,95-€ a trovy konania v celkovej
čiastke 536,-€. Na základe vydaných príkazov bolo v sledovanom období uhradených 14 pokút vo
výške 258,21,-€ a 38 trov konaní v celkovej čiastke 597,01,-€. Stav v realizácii pokút uložených za
priestupky a trov konaní bol aj v roku 2011 veľmi nepriaznivý. Okres Trebišov patrí v rámci
Slovenskej republiky už dlhodobo k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti, čo má veľký vplyv
aj na výkon uložených pokút za priestupky. Väčšina priestupcov je dlhodobo nezamestnaných a
nemajetných a výkon rozhodnutí v týchto prípadoch je neúspešný.
Uplatnenie rozkazného konania
Rozkazné konanie, ako skrátená forma prejednávania priestupkov, bola v roku 2011 uplatnená
v 203 prípadoch, kde celková čiastka uložených pokút v rozkaznom konaní predstavuje 3345,-€.
Najviac rozkazov, a to v počte 107 bolo vydaných pri priestupkoch proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ priestupkového zákona, 65 rozkazov bolo vydaných pri
priestupkoch proti verejnému poriadku podľa § 47 ods.1/ priestupkového zákona a 33 rozkazov pri
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priestupkoch proti majetku podľa 50 ods.1/ priestupkového zákona, pričom sa jednalo o prípady,
v ktorých bola vysporiadaná otázka spôsobenej škody ešte v rámci objasňovania veci políciou.

Výkaz o priestupkoch – preskúmanie rozhodnutí za rok 2011
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Zhodnotenie stavu na sledovanom úseku
Záverom môžeme konštatovať, že tunajší správny orgán v roku 2011 splnil svoje poslanie pri
realizácii výkonu priestupkovej agendy.
Negatívnou skutočnosťou je nedostatočné personálne obsadenie na úseku priestupkov a
neustále sa zvyšujúca náročnosť na zamestnancov prejednávajúcich priestupky. Priestupkové konanie
je svojim spôsobom ,,malým trestným konaním“, pri ktorom štátny zamestnanec plní úlohu
vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu aj exekútora. Úroveň jeho postavenia v spoločnosti je však
absolútne neporovnateľná s týmito skupinami. Priestupková agenda je čoraz zložitejšia a vyžaduje
vysokú odbornú pripravenosť a profesionalitu zo strany zamestnancov. Títo sú pri každodennom
kontakte so sociálne neprispôsobenými občanmi vystavovaní verbálnym útokom a čoraz viac sa
stupňujúcej agresivite týchto páchateľov priestupkov. V súčasnosti neexistuje ani adekvátna právna
ochrana zamestnancov a ich finančné ohodnotenie absolútne nezodpovedá náročnosti vykonávanej
agendy.
Na tieto skutočnosti poukazujeme už dlhú dobu, avšak doposiaľ k žiadnym pozitívnym
zmenám nedošlo. Preto vyriešenie týchto problémov považujeme za prvoradé a znamenalo by značný
prínos pre skvalitnenie výkonu priestupkovej agendy.
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b) úsek matrík
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Trebišov zabezpečuje na úseku matrík
na 17-nástich matričných úradoch v okrese kontrolnú činnosť v súlade s ust. § 31 odst. 1,2 zák. NR
SR č. 154/194 Z. z. o matrikách. V rámci kontrolnej činnosti a na základe usmernení MV SR
metodicky usmerňuje jednotlivé matrikárky pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku matrík.
Matričnú činnosť zabezpečuje 20 matrikárok, ktoré pri svojej činnosti úzko spolupracujú s odborom
VVS obvodného úradu a naopak.
Na matričných úradoch okresu Trebišov – MÚ Trebišov, Boľ, Borša, Cejkov, Čerhov, Čierna
nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Leles, Michaľany, Novosad, Parchovany, Sečovce, Somotor,
Streda nad Bodrogom, Veľký Horeš a Veľké Trakany – boli počas roku 2011 vykonané kontroly na
všetkých matričných úradoch v súlade so zákonom o matrikách a podľa zbierky
listín.
Skontrolovaných bolo 1919 zápisov v knihách narodení, manželstiev a úmrtí. Po uplynutí každého
kalendárneho roku k 28.02. b. r. sú zbierky listín predkladané na archiváciu obvodnému úradu
v súlade s ust. § 38 vyhl. MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR
o matrikách. Ku kontrole a následnej archivácií bola predložená zbierka listín za rok 2010 s počtom
zápisov 2853 listín. Počas roka z jednotlivých matričných úradov bolo zaslaných k archivácii 607
dodatočných záznamov a zmien.
Odborom VVS, ako prvostupňovým správnym orgánom, vo veci povolenia zmeny mena
a priezviska podľa zák. NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov ,
bolo na základe podaných žiadostí vydaných 19 rozhodnutí. 12 rozhodnutí bolo vydaných vo veci
zmeny priezviska pre 13 osôb, 6 rozhodnutí vo veci zmeny priezviska u maloletých pre 9 osôb a 1
rozhodnutie sa týkalo zmeny mena a priezviska.
Podľa rozhodnutia súdu úradu alebo súdu cudzieho štátu bolo vydaných 5 súhlasov na zápis
zmeny v matrike.
Odbor VVS zabezpečuje matričné knihy podľa potreby pre jednotlivé matričné úrady
a zabezpečuje a distribuuje štatistické tlačivá objedávané cestou Štatistického úradu – pracoviska
Trnava. Pre rok 2011 boli zabezpečené matričné knihy pre MÚ Trebišov, Boľ, Kráľovský Chlmec,
Michaľany a Sečovce.
Odbor VVS v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincami na uzavretie manželstva v súlade so zákonom o matrikách.
25 zápisov sa týkalo rôznych dožiadaní občanov a inštitúcií z úseku matrík aj štátneho
občianstva.
Odborom VVS v roku 2011 bolo overených 114 úradných výpisov z matrík a verejných listín
samospráv, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak. Z tohto počtu 107 listín bolo opatrených doložkou Apostille a 7 listín bolo
odstúpených na superlegalizáciu na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Z uvedeného počtu 110 listín
bolo vydaných matričnými úradmi a 4 listiny samosprávou.
Podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými úradmi
a obcami v znení neskorších predpisov odborom VVS bolo osvedčených 6 listín a 11 podpisov.
Okrem osvedčovania listín a podpisov odbor VS vykonáva štátny odborný dozor nad
spôsobom osvedčovania obcou. V roku 2011 odbor vykonal štátny odborný dozor na všetkých obciach
okresu Trebišov – ( 78 obcí a 4 mestá ). Dozor bol zameraný na kontrolu vedenia evidencie
osvedčovacej knihy, oprávnenosť zamestnanca vykonávať osvedčovania, obsah osvedčovacích
doložiek a metodicko-poradenskú činnosť. Na tomto úseku bolo zaslané pre všetky obce písomné
metodické usmernenie.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky každoročne uskutočňuje pracovnú poradu na úseku
matrík zamestnancov ObÚ, OVVS z úseku matrík. Odbor VVS na základe záverov z tejto porady
zabezpečil následný prenos informácií, úloh a usmernení pre všetky matričné úrady na porade
matrikárok, ktorá sa konala na Obvodnom úrade, OVVS Trebišov v decembri 2011.
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c) Úsek štátnych symbolov, úsek verejných zbierok, úsek volieb a referenda, úsek registrácií nadácií,
úsek sčítania obyvateľov
Úsek štátnych symbolov
Na základe poverenia prednostu obvodného úradu bol vykonaný dohľad nad používaním štátnych
symbolov a dodržiavaním zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky
a ich používaní v znení neskorších predpisov v 80 obciach a mestách územného obvodu obvodného
úradu Trebišov (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z.z.).
Úsek verejných zbierok
Na úseku verejných zbierok sa rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má
použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č.
63/1973 Zb. o verejných zbierkach lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších prepisov.
V roku 2011 bolo vydané 1 rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky.
Úsek registrácií nadácií
Na úseku sa zabezpečujú dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií a dočasné úlohy o zániku
nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka. V roku 2011 nebolo na úseku vydané
žiadne rozhodnutie o výmaze nadácie z registra nadácií v likvidácii.
Úsek sčítania obyvateľov
Úsek sčítania obyvateľov v súčinnosti so Štatistickým úradom SR a obcami v územnom obvode
Trebišov zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie SODB v roku 2011 (§ 9 zákona 263/2008 Z.z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Obvodný úrad v spolupráci so ŠÚ SR pracoviskom v Trebišove vypracoval Harmonogram
prípravných a realizačných prác sčítania v roku 2011. Dňa 21.3.2011 prednosta obvodného úradu určil
zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na zabezpečenie sčítania. ObÚ organizačne
a technicky zabezpečil tieto školenia: dňa 11.2.2011 školenie 82 gestorov sčítania k tvorbe sčítacích
obvodov, dňa 13.4.2011 školenie 82 gestorov sčítania a 82 starostov a primátorov obcí a miest
k uplatňovaniu monitorovacieho systému, v dňoch 2.5., 3.5., a 4.5.2011 školenie 403 sčítacích
komisárov a ich 61 náhradníkov.
V spolupráci s pracoviskom ŠÚ SR priebežne metodicky usmerňoval obce pri riešení
problémov súvisiacich s tvorbou sčítacích obvodov a odsúhlasoval predložené návrhy obcí na
vytvorenie sčítacích obvodov a následne potvrdil vytvorené sčítacie obvody podľa návrhov obcí na
úrovni obvodu. ObÚ rozdelil a doručil obciam a mestám sčítacie tlačivá (List obyvateľa, List
domu, List bytu a Obálku listu obyvateľa v slovenskom jazyku v počte 173 500 a v jazyku
národnostnej menšiny v počte 57 970) a ďalšie tlačivá a metodické pokyny. V spolupráci
s pracoviskom ŠÚ SR na základe vypracovaného časového harmonogramu ObÚ preberal od obcí
a miest sčítacie formuláre a ďalší súvisiaci materiál. Za účasti zodpovedného zamestnanca pracoviska
ŠÚ SR poverený zamestnanec ObÚ prekontroloval úplnosť a správnosť zostavenia prehľadov za obce
za 403 sčítacích obvodov v dňoch od 7.6.2011 do 17.6.2011. Následne všetky sčítacie tlačivá
a materiály prevzaté od obcí boli odovzdané pracovisku ŠÚ v Trebišove.
Úsek volieb a referenda
Na úseku volieb a referenda v roku 2011 bolo vykonané:
- organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obvode
Trebišov (10. marca 2012) v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), § 54 zákona č. 333/2004 Z.z.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)
- na uvedenom úseku prebiehali v roku 2011 hlavne prípravné práce v súvislosti s vykonaním
volieb.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012.
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením
číslo 375/2011 z 19. októbra 2011.
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Obvodný úrad Trebišov pripravoval voľby v súlade so zákonom NR SR č. 333/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených materiálov vypracoval vlastný Harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2012. Dňa
7.12.2011 prednosta obvodného úradu menoval zapisovateľku obvodnej volebnej komisie a určil
zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na prevzatie a ďalšiu distribúciu volebných tlačív a na
plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb.
Zo strany miest a obcí bolo vytvorených 126 volebných okrskov. Prípravu volieb
zabezpečoval odbor všeobecnej vnútornej správy. Z úrovne obvodného úradu boli pre jednotlivé
mestá a obce zasielané metodické pokyny k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.
Odbor živnostenského podnikania
a)
Činnosť na úseku živnostenského registra a živnostenskej registrácie
Celkový počet podnikateľských subjektov je 6430, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 45
podnikateľských subjektov. Fyzických osôb je zaregistrovaných 4698 čo oproti roku 2010 predstavuje
zníženie o 115 subjektov, ale došlo k výraznému nárastu právnických osôb, ktorých evidujeme v
počte 1732 čo je o 160 právnických osôb viac ako v predchádzajúcom roku. Od 1.1.2011 do
31.12.2011 bolo vydaných 1091 osvedčení o živnostenskom oprávnení,
539 oznámení o pozastavení živnostenského oprávnenia, 789 zánikov živnostenských oprávnení na
základe oznámenia podnikateľom, 11 rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského oprávnenia ( nad
ohlásením ), 3 rozhodnutia o zrušení oprávnenia z úradnej moci a 539 oznámení o pozastavení
podnikateľskej činnosti. Zánikov živnostenských oprávnení na základe oznámenia podnikateľom bolo
vydaných 789.
Iných zmien vykonaných bez rozhodnutia bolo vykonaných 698 ( najčastejšie to boli zriadenia
prevádzkární, zrušenia prevádzkární, oznámenia zmien údajov uvedených v ohlásení živnosti – zmeny
bydliska, miesta podnikania fyzických osôb resp. sídla právnických osôb, zmeny obchodného mena)
a vydaných bolo 1418 výpisov zo živnostenského registra.
K štatistickým ukazovateľom o činnosti na úseku živnostenskej registrácie patrí aj služba
jednotných kontaktných miest. Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo
právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu
a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného
poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia a od 1.6.2010 aj pre
obchodný register. Túto službu v roku 2011 využilo 2275 podnikateľských subjektov, z toho 1972
fyzických osôb, pre ktorých je táto povinnosť od 1.6.2010 obligatórna a 303 právnických osôb.
Celkový počet úkonov služby JKM pre Daňové riaditeľstvo bol 2991, pre zdravotné poisťovne 1970
a 21 prvozápisov právnických osôb pre obchodný register Okresného súdu Košice. Vyžiadaných bolo
1228 výpisov z registra trestov Generálnej prokuratúry SR a počet lustrácií v REGOB ( register
obyvateľstva ) 1293. Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania za rok 2011 boli vybrané
v hodnote 31 058,50 eur.
K legislatívnym zmenám na úseku živnostenského podnikania dochádza veľmi často, a to
vzhľadom na široký rozsah predmetov činnosti a s tým súvisiacich osobitných predpisov a tiež došlo
k novele živnostenského zákona, týkajúcej sa elektronickej komunikácie s občanom.
Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať kontrolu spisovej dokumentácie podnikateľských subjektov
a zosúladiť ju s platným právnym stavom.
b)

Činnosť na úseku živnostenskej kontroly
V roku 2011 bolo na úseku živnostenskej kontroly vykonaných 470 kontrol. Kontroly boli
vykonávané na základe pripravovaných plánov kontrol podľa tematických zameraní určených
z Ministerstva vnútra SR, odboru živnostenského podnikania. Od novembra 2010 do marca 2011 bolo
prioritnou úlohou na úseku živnostenskej kontroly vykonávanie kontrol podnikateľských subjektov,
ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie činnosti na základe vlastnej odbornej spôsobilosti alebo
prostredníctvom zodpovedného zástupcu podľa prílohy č. 1 živnostenského zákona – skupina 108 –
Výroba potravín a nápojov, kam patria tieto živnosti:
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13. Mäsiarstvo
14. Výroba piva a sladu
15. Výroba mliečnych výrobkov
16. Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
Na živnosť Mäsiarstvo máme zaregistrovaných 5 podnikateľských subjektov, ktorí
získali
živnostenské oprávnenie, 5 podnikateľských subjektov s prevádzkárňou v sídle
živnostenského úradu, ak
subjekt
je
evidovaný príslušným živnostenským úradom a 5
prevádzkární v sídle živnostenského úradu, ak subjekt je evidovaný na inom živnostenskom
úrade.Spolu počet prevádzkární na uvedený predmet podnikania je 10.
Na živnosť Výroba piva a sladu tunajší živnostenský úrad nemá zaregistrovaný žiadny
podnikateľský subjekt a ani prevádzkáreň v sídle nášho živnostenského úradu, ktorý by bol evidovaný
na inom živnostenskom úrade. S predmetom podnikania Výroba mliečnych výrobkov máme
registrované 3 podnikateľské subjekty, 4 podnikateľské subjekty s prevádzkárňou v sídle
živnostenského úradu, ak subjekt je evidovaný príslušným živnostenským úradom a žiadny
podnikateľský subjekt s prevádzkárňou v sídle živnostenského úradu, ak subjekt je evidovaný na inom
živnostenskom úrade. Spolu počet prevádzkární v našom územnom obvode je 4. So živnosťou Výroba
pekárskych a cukrárenských výrobkov tunajší úrad registruje 24 podnikateľských subjektov, s počtom
prevádzkární v sídle živnostenského úradu, ak subjekt je evidovaný príslušným živnostenským
úradom ich je 27 a počet prevádzkární v sídle živnostenského úradu, ak subjekt je evidovaný
príslušným živnostenským úradom je 5. Spolu počet prevádzkární je 32. Na vyššie uvedené predmety
podnikania máme ohlásených 46 prevádzkární a 37 podnikateľských subjektov, ktorí neohlásili
prevádzkáreň k uvedeným predmetom podnikania. V období november 2010 až marec 2011 sme
vykonali kontrolu u týchto subjektov s následovným zistením. V 28 prípadoch boli porušené
ustanovenia živnostenského zákona. Najčastejšie boli porušené §§ 11 ods. 1, 17 ods. 5 a ods. 6 a 49
ods. 1 živnostenského zákona. Za zistené porušenia živnostenského zákona boli v deviatich prípadoch
uložené pokuty. S touto tématickou úlohou sme sa veľmi dobre vysporiadali aj po stránke zasielaných
mesačných vyhodnotení v tabuľkovej forme na Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského
podnikania čo bolo zdokumentované aj v zápisnici z pracovného stretnutia vedúcich odborov
živnostenského podnikania obvodných úradov konaného dňa 12. apríla 2011 v Žiline.
V mesiacoch máj až júl 2011 boli na úseku živnostenskej kontroly vykonávané tématické kontroly
určené MV SR, odborom živnostenského podnikania a to kontroly podľa prílohy č. 1 k zákonu č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov - skupiny č. 106 –
Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika , predmet č. 12 - Kamenárstvo a skupina č. 111 –
Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov, predmet č. 17Stolárstvo a č. 18 – Zlatníctvo a klenotníctvo. Na uvedené predmety podnikania sme mali
registrovaných 143 podnikateľských subjektov.
Na živnosť Kamenárstvo máme zaregistrovaných 14 podnikateľských subjektov, ktorí získali
živnostenské oprávnenie a k predmetu podnikania ohlásili prevádzkáreň, a jeden podnikateľský
subjekt s prevádzkárňou v sídle živnostenského úradu, ale subjekt je evidovaný na inom príslušnom
živnostenskom úrade. Spolu počet prevádzkární na uvedený predmet podnikania je 15. So živnosťou
Stolárstvo máme registrovaných 50 podnikateľských subjektov aj s prevádzkárňou a 2 podnikateľské
subjekty evidované na inom príslušnom živnostenskom úrade, ktorí majú prevádzkárne v našom
územnom obvode.
Na predmet podnikania Zlatníctvo a klenotníctvo máme registrovaných 6 podnikateľských
subjektov aj s prevádzkárňou. Spolu počet prevádzkární na uvedené predmety podnikania bol 73 a 70
podnikateľských subjektov, ktorí neohlásili prevádzkáreň. Pri vykonávaní týchto kontrol bolo
zistených 45 porušení právnych predpisov, z toho 32 porušení živnostenského zákona a 13 porušení
osobitných právnych predpisov. Najčastejším porušením bol § 17 živnostesnkého zákona a to v 24
prípadoch, a § 11 v 4 prípadoch. Z osobitných právnych predpisov bol najčastejšie porušený § 52
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení. Za porušenia
príslušných ustanovení právnych predpisov boli podnikateľským subjektom v 21 prípadoch vydané
rozhodnutia o uložení pokuty.
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Od mesiaca august do decembra 2011 bola kontrolná činnosť zameraná na vykoná vanie
kontrol u podnikateľských subjektov u ktorých nebola doposiaľ vykonaná kontrola. Spolu bolo
vykonaných 145 kontrol. Najčastejším porušením bol § 17 ods. 6 živnostenského zákona a to v 44
prípadoch, kedy podnikateľské subjekty neoznámili živnostenskému úradu zrušenie prevádzkarne
v zákonom stanovenej lehote. V 13 prípadoch došlo k porušeniu § 17 ods. 5 živnostenského zákona
tým, že
podnikatelia
neoznámili
zriadenie prevádzkarne najneskôr v deň jej zriadenia
živnostenskému úradu. K porušeniu § 29 ods. živnostenského zákona v súlade s § 52 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov došlo u 24 podnikateľských subjektoch. Porušenie § 49 ods. 1 živnostenského zákona bolo
zistené v jednom prípade. Za uvedené porušenia príslušných
právnych
predpisov
boli
podnikateľským subjektom uložené rozhodnutia o pokute, mimo prípadov kedy došlo k preklúzii.
Za zistené porušenia ustanovení živnostenského zákona bolo za rok 2011 vydaných
74 rozhodnutí o uložení pokuty a 18 uložených pokút v blokovom konaní v celkovej výške
3 625,- €. Za uvedené obdobie nebolo voči vydaným rozhodnutiam podané odvolanie.
Kontrolnú činnosť na úseku živnostenskej kontroly vykonávali 2 kontrolóri, ktorých
práca je náročná jednak po stránke profesionálnej, taktiež technickej zdatnosti v ovládaní
programu CEZIR a v neposlednom rade aj po stránke emocionálnej a flexibilnej pri vykonávaní
kontrol u podnikateľských subjektov.
V roku 2011 bolo na odbor živnostenského podnikania doručených 12 podaní rôzneho
charakteru, či už od občanov, podnikateľov alebo štátnych orgánov. Vo viacerých prípadoch to boli
podnety na preskúmanie podnikateľskej činnosti a dodržiavanie zákonnosti. Kontrolou bola často
zistená opodstatnenosť týchto podnetov, či už tým, že nedodržiavali ustanovenia živnostenského
zákona alebo vykonávali podnikateľskú činnosť bez k tomu potrebného živnostenského oprávnenia.
Zo strany štátnych orgánov to boli upozornenia na neoprávnené podnikanie subjektov a tiež
nedodržiavanie rozsahu podnikateľskej činnosti ako aj žiadosti o odborné vyjadrenia k predmetom
podnikania.
Personálne vybavenie odboru
Stav pracovníkov k 31.12.2011 na odbore živnostenského podnikania je šesť, v tomto
personálnom a funkčnom obsadení :
Vedúca odboru :
- hlavný radca v stálej štátnej službe , 8. platová trieda
Úsek živnostenského registra :
- 2 odborní radcovia v stálej štátnej službe, 7.platová trieda
- 1 samostatný radca v dočasnej štátnej službe, 6. platová trieda
Úsek živnostenskej kontroly :
- 1 odborný radca v stálej štátnej službe, 7. platová trieda
- 1 samostatný radca v stálej štátnej službe, 6. platová trieda
Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie
Odbor živnostenského podnikania má z hľadiska priestorového zabezpečenia primerané pracovné
podmienky pre prijímanie a vybavovanie podnikateľských subjektov. Vybavení sme vhodnou
výpočtovou technikou, tlačiarňami a kopírovacím strojom, ktoré sú nevyhnutné pre denné plnenie
pracovných povinností na odbore. Je žiadúce, aby sme boli vybavení aj vhodnými archívnymi
skriňami pre uloženie spisovej dokumentácie.
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Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania od 1.1.2011 do 31.12.2011:
Obvodný úrad
Trebišov

Sídlo obvodého úradu:
Deň spracovania: 5.1.2012
vedúci odboru
počet pracovníkov na úseku registrácie
počet pracovníkov na úseku kontroly
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
počet FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet živ.oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
počet živ.oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období
ÚSEK REGISTRÁCIE

1
3
2
6 430
4 698
1 732
415
0
150
2
670
18
3 509
2 515

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania

3
0
0
0

rozhodnutie o nevzniknutí živ.oprávnenia (nad ohlásením)

11

Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období

14

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia

1 091
539
789
0
5
698

výpis zo živnostenského registra

1 418

Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období

4 540
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SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR
LUSTRÁCIE
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

2 275
1 972
303
2 991
1 970
18
1 228
1 293

ÚSEK KONTROLY
ÚDAJE ZO VŠETKÝCH VYKONANÝCH KONTROL
Počet vykonaných kontrolných akcií
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období
(v €)
Spolu - výška uložených pokút v €

470
0
18
304
3 321
3 625

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty
autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

74
0
0
74

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania
výzva
dodatok k záznamu z kontroly
Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

0
73
12
41
126

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (odbor COaKR) Obvodného úradu Trebišov v roku
2011 plnil úlohy civilnej ochrany, podpory obrany štátu, zabezpečenia hospodárskej mobilizácie
a zamestnanec odboru zabezpečoval aj úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností na
obvodnom úrade.
a) úsek civilnej ochrany
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku,
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom chrániť život, zdravie a
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majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie.
V roku 2011 na území okresu Trebišov nevznikla mimoriadna udalosť, ktorá si vyžiadala
riešenie cestou krízového štábu obvodného úradu a taktiež na území okresu nebola vyhlásená
mimoriadna situácia.
Riešenie mimoriadnych udalostí, ktoré vznikli v okrese Trebišov v roku 2011:
• január - február 2011 - povodňové aktivity, III stupne PA - Biel, Borša, V. Trakany
• január 2011 - spustenie sirény v meste Trebišov
• január 2011 - zosuv svahu v obci Slivník - vyhlásená MS na území obce
• jún 2011 - prietrž a krupobitie v obci Brezina - vyhlásená MS na území obce. Obec požiadala
o refundáciu nákladov za vykonané záchranné práce (23. - 25.6.2011). Odbor COaKR vykonal ich
verifikáciu a žiadosť s potrebnou dokumentáciou postúpil na Sekciu IZKM MV SR.
• júl 2011 - prietrž a veterná smršť v obci Svätuše - vyhlásená MS na území obce
• júl 2011 - únik čpavku na zimnom štadióne Trebišov
• október 2011 - hlásená bomba v DPL Hraň - nepotvrdené
V roku 2011 sa odbor COaKR v súčinnosti s OR PZ podieľal na objasňovaní:
• prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa,
• trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov
ku ktorým došlo v súvislosti a v priebehu povodní v roku 2010
• a priestupku zneužitia linky tiesňového volania 112
b) úsek krízového riadenia
V čase mimo krízovej situácie odbor COaKR na úseku civilnej ochrany plní úlohy
ustanovené príslušnou legislatívou a to hlavne:
• spracováva Analýzu ohrozenia územia okresu z hľadiska možného vzniku mimoriadnych udalostí,
• na základe ktorej navrhuje a pripravuje v Pláne ochrany obyvateľstva možné postupy a scenáre pre
prípad, že by predpokladané mimoriadne udalosti nastali.
Ďalšie oblasti CO:
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb
Varovanie obyvateľstva sa na území okresu zabezpečuje 52 elekromotorickými sirénami. Tieto
sirény sa ovládajú miestne s výnimkou 2 sirén v Trebišove, ktoré je možné ovládať i z ObÚ Trebišov
a ObÚ Košice. V priebehu roka sa zo strany odboru COaKR prijímali účinné opatrenia k zabezpečeniu
funkčnosti týchto zariadení, predovšetkým odstraňovaním zistených nedostatkov pri pravidelných
preskúšaniach siete sirén. Skúška sirén sa vykonávala 1x mesačne.
V mesiaci október 2011 boli vydané rozhodnutia a zahájené správne konania vo veci
k umiestneniu technického prostriedku informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnosť
právnickej osoby v súlade s § 14, ods. 1, písm. m) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Technické prostriedky – elektronické sirény budú
umiestnené v obvode Trebišov podľa vykonaného rozpisu, ktorý vykonala sekcia IZS a CO MV SR
v počte 20 ks. Termín ich budovania nie je zatiaľ určený
Prednostné spojenie na ObÚ Trebišov je zabezpečené pre 6 telefónnych liniek a pre každú obec
je zrealizované prednostné spojenie na 1 vyčlenenú telefónnu linku.
Realizáciu plánu vyrozumenia v mimopracovnej dobe zabezpečuje odbor COaKR
prostredníctvom jedného zamestnanca určeného do služobnej pohotovosti.
Dňa 23.2.2011 bola Obvodným úradom Košice vykonaná previerka spojenia vlastných plánov
vyrozumenia do koncového stupňa. Odbor COaKR ObÚ Trebišov vyrozumel podľa vlastného plánu
vyrozumenia 26 subjektov + 82 obcí, čo predstavuje 100 % vyrozumievaných. Previerku, vykonávanú
k času T = 9:00 hod odbor ukončil o 11:00 hod, čím bol časový limit splnený.
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Protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia
Na území obvodu je vybudovaná sieť stacionárnych staníc založená na hlásičoch úrovne
radiácie typu DC-4C-71 a DC-4D-82, ktoré v prípade potreby monitorujú radiačnú situáciu
v územnom obvode
Na obvodnom úrade prebieha kontinuálne meranie úrovne radiácie prístrojom RM-60
a výsledky sú mesačne zasielané do KCHL Jasov. Každú stredu sa vykonáva kontrolné meranie
prístrojom DC-3E-83. V mesiacoch marec až jún 2011 boli kontrolné merania vykonávané 2 x
týždenne v 3 meracích bodoch v zmysle pokynov sekcie IZKM po udalostiach vo Fukušime
v Japonsku. Merania sú zasielané mesačne elektronickou poštou do KCHL Jasov.
V roku 2011 bolo odobratých 20 vzoriek zeminy, ktoré boli následne zaslané do KCHL Jasov
na gamaspektrometrickú analýzu.
Pre potreby výjazdovej skupiny je na odbore COaKR k dispozícii analyzátor plynov Dräger Pac
III so sondami na identifikáciu amoniaku, chlóru, sírovodíka, kyanovodíka, fosgénu, oxidu
uhoľnatého, oxidu uhličitého a oxidov dusíka.
Individuálna ochrana
V roku 2011 sa integráciou znížil počet skladov o 2 objekty na súčasný stav 115 skladov.
V nich sa nachádzajú prostriedky individuálnej ochrany pre občanov.
Odmeny skladníkov CO na obecných úradoch sú refundované prostredníctvom odboru COaKR.
Kolektívna ochrana
Ochranné stavby v okrese Trebišov patria ŽSR, ktoré zabezpečujú údržbu aj prehliadky týchto
stavieb. V územnom obvode Trebišov je 11 odolných úkrytov a 3 plynotesné úkryty. Kontroly v r.
2011 sa zúčastnil aj zamestnanec odboru CO podľa plánu majiteľa. Zápis z prehliadky je uložený na
odbore COaKR.
Pre ukrytie obyvateľov miest a obcí sa počíta so spohotovením jednoduchých úkrytov
budovaných svojpomocne. Pri spracovávaní plánov ukrytia poskytujú obciam zamestnanci odboru
COaKR metodickú pomoc.
Plán evakuácie v územnom obvode Trebišov je na odbore COaKR spracovaný pre prípad
narušenia vodnej stavby Domaša, Plán evakuácie pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom
nebezpečnej látky (chlór) v objekte úpravne vody Boťany.
Povodňový plán záchranných prác okresu Trebišov je spracovaný v zmysle zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami a v súlade s vyhláškou č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. V roku 2011 bol tento plán
aktualizovaný 2 krát a to v mesiacoch február a september. Súčasťou Povodňového plánu okresu sú aj
povodňové plány obcí, ktoré schvaľuje odbor COaKR.
Príprava na civilnú ochranu
Aktivity odboru COaKR v oblasti prípravy a odborného vzdelávania na úseku krízového riadenia
sú realizované formou odbornej prípravy orgánov krízového riadenia obcí, ktorú odbor vykonáva
v zmysle zákona č. 387/2003 Z.z o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu a poskytovaním metodickej pomoci obciam. Túto prípravu vykonal odbor COaKR v roku 2011
v mesiaci apríl, z kapacitných dôvodov v dvoch termínoch (7.4. a 14.4.2011) samostatne pre obce
severnej časti okresu a obce Medzibodrožia . Zúčastnili sa jej zástupcovia 75 obcí, čo predstavuje 91,5
%. Príprava KŠ a starostov obcí bola zameraná ako na úlohy CO, tak na oblasť obrany štátu a HM.
Vzhľadom k úsporným opatreniam v štátnej správe, prijatých vládou SR pre rok 2011, Obvodný
úrad Trebišov samostatné cvičenie krízového manažmentu v roku 2011 neplánoval. Predseda KŠ
a určení členovia sa v mesiaci september zúčastnili cvičenia Plešivec 2011, organizovaného ObÚ
Košice.
V rámci prípravy na civilnú ochranu odbor COaKR každoročne organizuje obvodné kolo
Súťaže mladých záchranárov CO, víťazi ktorého postupujú na krajské kolo.
Obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany bolo vykonané v mesiaci
september 2011 v mestskom parku v Trebišove za účasti 44 chlapcov a dievčat zo základných škôl
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v 11 družstvách, z toho jedno družstvo z Maďarskej republiky spolu so zástupcami družobnej župy
Borsod-Abaúj-Zemplén. Odbor COaKR taktiež zabezpečuje súťažné družstvá z okresu Trebišov pre
podobnú súťaž, ktorú organizujú orgány krízového riadenia mesta Sátoraljaújhely.
Odborné vzdelávanie zamestnancov Obvodného úradu Trebišov v oblasti civilnej ochrany a
KM bolo v r. 2011 realizované prevažne v Stredisku vzdelávania a prípravy na CO Spišská Nová Ves.
Vzhľadom k „Opatreniam k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v
rezorte MV SR na r. 2011“, ktorými je úlohou č. 15 prílohy k uzneseniu porady MV SR č.22/2011
určené organizovanie seminárov, kurzov a školení v rozsahu 1 deň, sa táto oblasť plnila veľmi
obmedzene. Zamestnanci odboru COaKR sa podľa uvedeného obmedzenia mohli zúčastniť iba
jednodňových kurzov a školení, hoci SVP Spišská Nová Ves tieto naďalej organizovalo aj ako
viacdňové.
Posudzovanie stavieb
V rámci posudzovania územia, stavieb a vydávania záväzných stanovísk v územnom plánovaní,
územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní bolo v roku 2011 vydaných spolu 29 stanovísk (z toho
22 v územnom konaní 5 v stavebnom konaní a 2 v kolaudačnom konaní).
Organizácia jednotiek CO pre potrebu územia
V územnom obvode Trebišov je zriadený štáb CO a 13 jednotiek CO pre potrebu územia. Po
prehodnotení potreby bola v októbri 2011 zriadená ešte záchranná jednotka pre potrebu územia na
báze DPO Trebišov.
Dokumentácia jednotiek je spracovaná a priebežne aktualizovaná.
Kontrolná činnosť
Kontroly na úseku civilnej ochrany sa v r. 2011 vykonávali spolu s kontrolami oblasti
krízového riadenia podľa Zamerania kontrolnej činnosti. Spolu bolo vykonaných 13 kontrol
v obecných úradoch a 33 kontrol v skladoch materiálu CO.
Vo všetkých kontrolovaných subjektoch bol spracovaný záznam o kontrole.
c) úsek obrany štátu a hospodárska mobilizácia
Obvodný úrad, v súlade s ustanoveniami zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR, evidoval v roku
2011 celkom 10 požiadaviek na poskytnutie vecných prostriedkov, 5 požiadaviek na poskytnutie
ubytovania a žiadnu požiadavku na uloženie pracovnej povinnosti. Na začiatku roku 2011 obvodný
úrad evidoval požiadavky taktiež na 10 vecných prostriedkov, ale ich zoznam bol v priebehu roka 3
krát aktualizovaný. V priebehu roka 2011 požiadavky na poskytnutie ubytovania a pracovnej
povinnosti zo strany ÚVS aktualizované neboli. Na základe požiadaviek ÚVS obvodný úrad spracoval
na požadované vecné prostriedky, pracovnú povinnosť a povinnosť poskytnúť ubytovanie rozhodnutia
v elektronickej forme. Obvodný úrad na tomto úseku ďalej evidoval zoznam fyzických osôb určených
k zabezpečeniu doručovania doporučených zásielok prostredníctvom obce a zoznam doručovacích
okruhov. Všetkých 82 obcí v územnom obvode Trebišov má doručovateľov určených a nahlásených
na ÚVS.
Koordinačnú úlohu k obciam pri plnení úloh potrebných na obranu štátu obvodný úrad realizuje
prostredníctvom bezpečnostnej rady obvodu (BRO).
Odbor COaKR zabezpečuje úlohy sekretariátu BRO. V roku 2011 sa uskutočnili 4 rokovania
BRO, na ktorých 20 miest a obcí predložilo správy o pripravenosti a bola prerokovaná Informácia
o požiarovosti v okrese a zásahovej činnosti OR HaZZ v roku 2010, Informácia o bezpečnostnej
situácii a vývoji kriminality v územnom obvode v roku 2010 a bola schválená Správa o bezpečnosti na
území obvodu Trebišov v roku 2010. BRO v roku 2011 prijala 30 uznesení týkajúcich sa predložených
správ.
Pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie odbor COaKR obvodného úradu v roku 2011
spolupracoval s obcami, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Košickým samosprávnym
krajom a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
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Odbor COaKR vedie prehľad o subjektoch hospodárskej mobilizácie v územnom obvode
a evidenciu vecných prostriedkov, výpisy z ktorej poskytuje mestám a obciam okresu.
V oblasti núdzového zásobovania je na odbore COaKR spracovaný Plán opatrení na zavedenie
regulácie predaja životne dôležitých výrobkov v čase krízovej situácie a Plán núdzového zásobovania
pitnou vodou.
Na obecných úradoch zamestnanci odboru COaKR vykonali v roku 2011 celkom
20 kontrol na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie.
d) úsek ochrany utajovaných skutočností
Na Obvodnom úrade Trebišov sú spracované a schválené interné predpisy na prácu
s utajovanými skutočnosťami v súlade s vyhlášku NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti. Pre potreby plnenia úloh krízových orgánov pracovalo v roku 2011 na Obvodnom úrade
Trebišov 14 oprávnených preverených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené“ a 1 osoba s previerkou
pre stupeň „Dôverné“.
Finančné prostriedky na plnenie úloh CO a HM
Pre odbor civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2011 boli pridelené rozpočtové
prostriedky na výdavky civilnej ochrany vo výške 14 900,00 Eur. Finančné prostriedky na kapitálové
výdavky neboli pridelené. V priebehu roka 2011 boli tieto financie vyčerpané na 100%.
Čerpanie :
637005 :
827,65 €
- nákup techniky pre záchrannú jednotku CO
633006:
142,57 € - spotrebný materiál pre súťaž MZ CO
633007 :
665,04 €
- nákup špeciálneho materiálu (vzduchovky) pre SMZ CO
633009 :
31,80
- ročné predplatné časopisu Revue CO
633010 : 1 900,68 €
- nákup pracovných odevov a obuvi
634004 :
599,40
- preprava neupotrebiteľného materiálu CO do VTÚ CO
636002 : 1 358,28 €
- prenájom miestnych telekom. okruhov pre sirény v meste Trebišov
637001 :
310,03 €
- stravovanie účastníkov SMZ CO
637004 : 9 048,71 €
- všeobecné služby, kalibrácia analyzátora Dräger Pac III, potlač tričiek
logom CO, refundácia odmien skladníkom materiálu CO na obciach
637015 :
15,84 €
- poistné súťažiacich SMZ CO
Pre vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v roku 2011 boli vyčlenené finančné
prostriedky vo výške 474,00 Eur.
Čerpanie :
633006 :
635004 :
637001 :

36,40 €
126,00 €
311,60 €

- spotrebný materiál HM
- oprava kopírovacieho stroja pre HM
- odborná príprava starostov v obl. HM.

Odbor ekonomický
a)
na úseku rozpočtu a účtovníctva
• Odbor ekonomický zabezpečil rozpísanie schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2011
v systéme SAP aj v systéme štátnej pokladnice, zabezpečil rozpísanie 20 rozpočtových opatrení
v priebehu roku 2011.
• V roku 2011 zabezpečil odbor ekonomický vedenie účtovníctva v systéme SAP a úhrady
prostredníctvom SAP a štátnej pokladnice, v nadväznosti
na to sledovanie príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu.
• Odbor ekonomický zabezpečil v roku 2011 poskytnutie dotácií na prenesený výkon štátnej správy
na úseku matričnej činnosti pre 17 obcí a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanom (
REGOB) pre 82 obcí.
• Odbor ekonomický poskytol 82 obciam v roku 2011 finančné prostriedky na Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov a zabezpečil ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom.
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Zostavil účtovné a finančné výkazy hospodárenia v rámci štvrťročných účtovných závierok
a čerpania rozpočtu za rok 2011.
• Odbor ekonomický na základe uznesenia č. 22/2011 k návrhu opatrení k efektívnemu
a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte ministerstva SR na rok 2011
rozpracoval predmetné opatrenia na podmienky Obvodného úradu Trebišov k termínu 31.5.2011,
zabezpečil vyhodnotenie plnenia opatrení polročne a ročne.
• Odbor ekonomický sa výrazne snažil dodržiavať úsporné opatrenia vo výdavkovej časti štátneho
rozpočtu v zmysle opatrení Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR.
• Odbor ekonomický zabezpečil všetky úlohy v súvislosti so spracovaním podkladov za Obvodný
úrad Trebišov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010.
• Odbor ekonomický vypracoval návrh rozpisu rozpočtu obvodného úradu na rok 2012 a
návrh rozpočtu Obvodného úradu na roky 2012-2014 v platnej programovej štruktúre a predložil
ho prostredníctvom RIS Štátnej pokladnice.
• Obvodný úrad rozpracoval Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu
z dôvodu vydania Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 na podmienky
Obvodného úradu Trebišov za účelom zefektívnenia správy pohľadávok na Obvodnom úrade
Trebišov formou Dodatku č.1 k Smernici, ktorou sa upravuje postup Obvodného úradu Trebišov
pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia v správnom a priestupkovom konaní s účinnosťou od
1.septembra 2011.

•

Odbor ekonomický pri svojej činnosti dôsledne dodržiaval platnú legislatívu a aktualizované
interné smernice, predovšetkým : Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva, Smernica o poskytovaní
cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, Smernica o obehu účtovných
dokladov na Obvodnom úrade Trebišov, Smernica o finančne kontrole a finančnom riadení na
Obvodnom úrade Trebišov, Smernica o postupoch zadávania zákazky na dodanie tovaru, zákazky na
poskytnutie služieb, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, koncesiu a súťaž návrhov na
Obvodnom úrade Trebišov, Smernica, ktorou sa upravuje postup Obvodného úradu Trebišov pri
uskutočňovaní výkonu rozhodnutia v správnom a priestupkovom konaní.
b)

na úseku vnútornej prevádzky

stravovanie zamestnancov
Odbor ekonomický pravidelne zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom
stravných lístkov, dodávateľ je vybraný súťažou vo verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou
hodnotou.
•

•

•

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia úradu
Pri obstarávaní tovarov a služieb obvodný úrad vyvinul veľké úsilie v dodržiavaní
nariadených a doporučených úsporných opatrení, neobstaral žiaden kancelársky nábytok ani
výpočtovú techniku. Dodržal limit nákupu kancelárskeho papiera. Nepodarilo sa však splniť 6
úsporných opatrení z 21.
Nakoľko rozpočet vo výdavkovej časti bol nedostatočný, prednostne sa zabezpečovali a uhrádzali
tovary a služby nevyhnutné pre chod úradu ( nájomné, energie, PHM, poštovné, telefóny,
kancelársky materiál, stravné lístky). Podrobnejšia analýza je v časti
5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE a v časti 7.CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA.
Celkovo treba konštatovať, že výdavky na tovary a služby pre rok 2011 boli podhodnotené,
pozitívne je, že značná časť záväzkov bola uhradená koncom roka 2011, na čo Obvodný úrad dostal
rozpočtové prostriedky od Ministerstva vnútra SR.
Zabezpečenie investičnej výstavky
V roku 2011 Obvodný úrad nezabezpečoval žiadnu investičnú výstavbu.
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Inventarizácia a evidencia majetku
Odbor ekonomický evidoval k 31.12.2011 majetok vyčíslený v obstarávacích cenách
v hodnote 1 211 152,12 €. Inventarizácia prebehla v súlade s v súlade s Nariadením Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č.73 / 2010 zo dňa 4. júna 2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a internou Smernicou o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielov majetku a záväzkov a Štatútom Inventarizačnej komisie Obvodného úradu Trebišov.
K 31.12.2011 bol stav prebytočného majetku 359 558,08 €, jedná sa o pozemky v správe majetku
štátu.

•

•

Správa majetku štátu
Odbor ekonomický zabezpečoval správu majetku štátu v spolupráci s odborom organizačným,
zabezpečoval predovšetkým vzťahy z trvalého užívania – platenie daní z pozemkov, vyberanie
nájomného za prenájom pozemkov v správe obvodného úradu a administratívnych
priestorov v budove AB na Námestí mieru č.804 v Trebišove. Boli zrealizované 2 osobitné
ponukové konania na prenájom nebytových priestorov na podnikateľské účely.
Odbor ekonomický vykonal v rámci odboru ekonomického kontrolu evidencie správy majetku
štátu –zameranú na kontrolu listov vlastníctva a nájomných zmlúv za pozemky v správe Obvodného
úradu, kontrolu zmluvných vzťahov a pohľadávok z nájomných vzťahov a kontrolu úhrad dane
z nehnuteľností . K prijatým opatreniam vytýčil následnú kontrolu v pláne kontrol odboru
ekonomického na 1.polrok 2012.

Odbor ekonomický analyzoval zmluvné vzťahy týkajúce sa spoločnej prevádzkovej budovy AB na
Námestí Mieru č.804 v Trebišove ( podiel 21/136), a je toho názoru, že jediným riešením je vynaložiť
zvýšené úsilie na urýchlenie správoplatnenia Zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva spoločnej administratívnej budovy LV č. 4409 k. ú. Trebišov, súp. č. 804, na
pozemku parc. č. 2047 z dôvodu následného vyhlásenia budovy za prebytočný majetok štátu a začatie
ponukového konania na odpredaj prebytočného majetku.
Obvodný úrad vykonal analýzu zmluvných vzťahov prenajímaných priestorov- prehodnotil
zmluvu o prenájme priestorov od Mesta Trebišov v zastúpení Bytovým podnikom s.r.o. Trebišov,
rokoval o znížení nájmu a vrátení časti prenajatých priestorov z dôvodu zníženia stavu zamestnancov.
Výsledkom rokovania je Dodatok č.2. k zmluve o nájme nebytových priestorov č.6/2008 s Mestom
Trebišov v zastúpení Bytovým podnikom Trebišov s. r. o, z 1.11.2011. Obvodný úrad Trebišov od
1.11.2011 v rámci odovzdania časti priestorov znížil náklady na nájomné, plyn, el. energiu vodné
a stočné, ktoré sú rozúčtovávané podľa prenajatých plôch. Uvedená skutočnosť sa prejaví v ročnom
vyúčtovaní nákladov na energie a vodu za rok 2011 ( 2 mesiace) a v budúcom roku 2012.
•

Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb
Obvodný úrad zabezpečoval v roku 2011 verejné obstarávanie v zmysle vypracovaného plánu
verejného obstarávania pre rok 2011, v zmysle Smernice o postupoch zadávania zákazky na dodanie
tovaru, zákazky na poskytnutie služieb, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, koncesiu a súťaž
návrhov na Obvodnom úrade Trebišov (účinnej od 1.apríla 2011) a platnej legislatívy. Verejné
obstarávanie zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie ( Preukaz o odbornej
spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). V roku 2011 bolo použitých 17
postupov verejného obstarávania ako zákazky s nízkou hodnotou. Obvodný úrad prednostne pri
obstarávaní tovarov a služieb využíva rámcové zmluvy uzatvorené Ministerstvom vnútra SR.
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Ročný výkaz o použitých postupoch verejného obstarávania v roku 2011
P.č.

Názov zákazky

Zákazky s nízkou hodnotou
1.
Oprava a údržba kopírovacích strojov

2.
3.
4.

Prepravné služby pre COaKR
Oprava a údržba kopírovacích strojov
Zakúpenie pracovného oblečenia pre
vodičov SMV
5.
Zakúpenie dezinfekčných ochranných
pracovných pomôcok pre vodičov
SMV
6.
Zakúpenie transportného
schodiskového vozíka-Sčítanie
obyvateľov 2011
7.
Inzercia ponukového konania
majetku štátu
8.
Oprava záložného zdroja k serveru
9.
Zakúpenie plne syntetického oleja 5
W-30
10.
Materiálno-technické vybavenie
COaKR
11.
Zakúpenie vzduchoviek pre COaKRsúťaž MZ CO
12.
Stravovanie účastníkov súťaže MZ
CO v roku 2011
13.
Zakúpenie kancelárskeho papiera
14.
Zakúpenie 4 ks nových zimných
pneumatík pre SMV Š-SUPERB
15.
Zakúpenie ponorných kalových
čerpadiel s príslušenstvom pre
COaKR
16.
Zakúpenie SWITCH 48 port
z mimorozpočtových zdrojov
17.
Dodanie služby na upratovacie
a čistiace práce na obdobie od
15.12.2011-31.5.2013
Podprahové zákazky
1.
Podlimitné zákazky
1.
Nadlimitné zákazky
1.

Dátum realizácie
zákazky

Hodnota
zákazky
EUR s DPH

16.4.2011 Zrušená
z dôvodu, predloženia
jednej cenovej ponuky

Číslo
registratúrneho
záznamu

0,00

A2011/07898

21.4.2011
9.5.2011
16.5.2011

599,40
1 144,32
119,00

A2011/07967
A2011/08069
A2011/08072

22.6.2011

24,06

A2011/08183

15.6.2011

49,99

A2011/08932

16.6.2011

114,00

A2011/08933

24.6.2011
23.6.2011

115,68
15,00

A2011/09076
A2011/09127

2.8.2011

1 771,40

A2011/09406

3.8.2011

665,04

A2011/09575

14.9.2011

310,03

A2011/10114

5.10.2011
18.10.2011

320,62
539,24

A2011/10304
A2011/10584

28.10.2011

827,65

A2011/10761

14.12.2011

539,00

A2011/11387

13.12.2011

11 286,71

A2011/11424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
V roku 2011 Odbor ekonomický plnil úlohy v spolupráci so Štatistickým úradom SR v oblasti
metodického usmernenia a financovania SODB, ktoré sa uskutočnilo v júni 2011. Financovanie bolo
zabezpečené a zúčtované so ŠR pre 82 obcí a miest vo výške 103 729,02 €.
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Povinné zmluvné poistenie
Obvodný úrad Trebišov, odbor ekonomický prijal dňa 10.06.2011 od Slovenskej kancelárie
poisťovateľov v Bratislave na CD nosiči zoznam nepoistených vozidiel - 7319 prípadov. Za obdobie
od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo na ekonomickom odbore na úseku povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla riešených 232 prípadov
neuzatvorenia povinného zmluvného poistenia. V 194 prípadoch bolo vydané právoplatné rozhodnutie
a z toho v 102 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty. Za rok 2011 bola výška
uložených a zaúčtovaných pokút 10.372,80 €.
Za sledované obdobie nebol podaný žiadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu obvodného
úradu a neprebehlo žiadne odvolacie konanie.
Výkon právoplatných rozhodnutí
Na úseku vymáhania pokút z právoplatných rozhodnutí odboru živnostenského podnikania
a z právoplatných rozhodnutí uložených za nezaplatenie povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bolo k 31.12.2011 spolu 181
prípadov dobrovoľne nezaplatených právoplatných rozhodnutí v celkovej výške 29 410, 91 €.
Výkon rozhodnutia je uskutočňovaný prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním na
vykonanie zrážok zo mzdy a prikázaním na vykonanie zrážok z dôchodku. V sledovanom období bol
v 48 prípadoch daný príkaz na odpis pohľadávky z účtu, v 6 prípadoch bol daný príkaz na zrážku zo
mzdy a v 4 prípadoch bol daný príkaz na zrážku z dôchodku.Za rok 2011 boli na základe výkonu
rozhodnutia vymožené pohľadávky vo výške 6 936.- €.
V roku 2011 odbor všeobecnej vnútornej správy celkovo postúpil k vymáhaniu odboru
ekonomickému 1200 prípadov právoplatných a vykonateľných rozhodnutí v priestupkových
veciach . K všetkým postúpeným rozhodnutiam boli vydané oznámenia o začatí výkonu rozhodnutia,
v prílohe ktorých boli doručované do vlastných rúk aj poštové poukážky k úhrade trov konania pre náš
obvodný úrad a pokút pre obecné a mestské úrady. Na základe doručených oznámení o začatí výkonu
rozhodnutia boli uhradené v roku 2011 trovy konania v celkovej výške 2 049.- € (134 prípadov) ,
z toho na základe príkazov na zrážku 855,22 € (52 prípadov).
Výkon rozhodnutí realizujeme formou šetrenia jednotlivých priestupcov cez Sociálnu
poisťovňu Trebišov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov. Výsledkom šetrení je oznámenie,
že priestupcovia vo väčšine prípadoch sú nezamestnaní, poberatelia dávok v hmotnej núdzi.
•

c)

Kontrolná činnosť
Odbor ekonomický vykonával predbežnú a priebežnú kontrolnú činnosť v zmysle plánu
kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011, v zmysle dodržiavania platnej legislatívy a interných
aktualizovaných smerníc. Na základe plánu kontrol odbor ekonomický vykonal v 1.polroku 6
kontrol, v 2.polroku 2011 6 kontrol. V rámci kontrolnej činnosti odbor ekonomický postupne
kontroluje účtovnú evidenciu, každá kontrola má stanovený predmet kontroly, cieľ, kontrolované
obdobie, termín ( mesiac a rok). Kontroly sú zamerané na úplnosť účtovnej dokumentácie,
dodržiavanie lehôt splatnosti a stav finančnej hotovosti v pokladni. Z každej prevedenej kontroly je
vyhotovený záznam o výsledku kontroly, závažné nedostatky zistené neboli.
Mimo plánu kontrol boli vykonané dve kontroly. K zisteným nedostatkom boli prijaté
opatrenia.
Osobný úrad

a) Ciele a prehľad ich plnenia v roku 2011
Osobný úrad plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona
č.552/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním
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štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
- vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“),
realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri
výkone práce vo verejnom záujme,
vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním a
likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v
služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme,
sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie podľa § 63
zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania,
- vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov v
rozsahu svojej pôsobnosti,
- zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme,
- zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej udržiavanie,
- plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
- vypracúva návrh sociálneho programu služobného úradu vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu,
- spolupracuje s ministerstvom pri plánovaní personálnych potrieb obvodného úradu,
- predkladá ministerstvu podklady k návrhu na zostavenie systemizácie,
- predkladá ministerstvu žiadosti o zmeny v systemizácii.
Okrem týchto činností osobný úrad od októbra roku 2010 plnil mimoriadnu úlohu – zníženie
počtu funkčných miest zamestnancov a kvantifikáciu finančných prostriedkov s tým spojených,
ktorá vyplynula z úlohy č.3.1.
ministra vnútra Slovenskej republiky. Z tejto úlohy následne
vyplynuli povinnosti voči zamestnancom, ktorých pracovné miesta boli zrušené, jednalo sa o 3 miesta
v štátnej službe a 2 miesta vo verejnom záujme. Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť
zamestnancov, ktorým plynula výpovedná doba, bola táto úloha splnená k 31.7.2011.
b) Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2011
Postavenie a pôsobnosť obvodných úradov určuje zákon NR SR č. 515/2003 Z.z o krajských
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od vzniku obvodného úradu, t.j. od 1.10.2007, kedy prešli práva a povinnosti zamestnancov
krajského úradu na obvodný úrad, chýbajú v schválenom rozpočte opakovane každý rok finančné
prostriedky na mzdy, platy ako aj na odvody do poisťovní, rozpočet nepokrýva ani tabuľkové platy
zamestnancov.
I napriek opakovaným žiadostiam o prehodnotenie stavu zamestnancov a ich platových
nárokov a predkladaniu analýz o počte vydaných rozhodnutí pri výkone štátnej správy ako aj
ostatných právnych aktov a písomností v porovnaní s ostatnými obvodnými úradmi v rámci
Slovenskej republiky, táto situácia pretrváva naďalej. Navyše, ako uvádzame vyššie došlo k zníženiu
počtu zamestnancov obvodného úradu.
Rozpočtovými opatreniami v rámci upraveného rozpočtu v priebehu roka a hlavne v mesiaci
december bol deficit chýbajúcich finančných prostriedkov pre obvodný úrad pridelený do výšky
skutočne vyplatených mzdových prostriedkov ako aj finančných prostriedkov na odvody do poisťovní.
Schválený
počet zamestnancov obvodného úradu bol z pôvodného počtu 45
zamestnancov personálnym rozkazom PR MV SR č. 460/2010 z 28.10.2010 znížený a to v
štátnej službe o 3-och zamestnancov a vo verejnom záujme o 2-och zamestnancov na stav 33
zamestnancov v štátnej službe a 7 zamestnancov vo verejnom záujme, t.j. spolu 40 zamestnancov
úradu.
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c) Priemerný mesačný plat
Priemerný mesačný plat zamestnancov za úrad spolu bol 696,05 € .
Zamestnanci v štátnej službe dosiahli priemerný mesačný plat za rok 2011 736,02 €
a zamestnanci
vykonávajúci činnosti vo verejnom záujme 524,55 €. Došlo k poklesu priemernej mesačnej mzdy
zamestnancov úradu v porovnaní s rokom 2010 o 7,54 %.

9.HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Organizačný odbor
Hlavnou skupinou užívateľov výstupov úseku informatiky odboru organizačného sú vo
vnútri organizácie predovšetkým zamestnanci, pre ktorých zabezpečuje informatik funkčnosť
softvérov a sietí, ale aj prevádzkyschopnosť prostriedkov výpočtovej techniky (menšie opravy, údržba,
odborná pomoc) pri výkonoch činnosti v štátnej a verejnej službe.
Významnú skupinu užívateľov výstupov tvorí verejnosť predovšetkým prostredníctvom
internetovej stránky úradu a vyžiadaných výstupov na základe zákonov a iných požiadaviek.
Informatik zabezpečuje pre odbor ekonomický archiváciu dát z účtovníctva a účtovných závierok.
Významným užívateľom výstupov úseku informatiky je aj štátny archív. Hlavnou skupinou užívateľov
výstupov úseku správy registratúry vo vnútri organizácie sú zamestnanci, ale aj nadriadené orgány.
Verejnosť využíva výstupy správy registratúry ( výpisy, odpisy, kópie, výpožičky) pre osobnú potrebu
občanov, ale výstupy slúžia aj organizáciám pre účely odbornej spolupráce (informácie pre súdy,
políciu, prokuratúru, štátnu správu, kataster a podobne...).
Hlavnou skupinou užívateľov výstupov úseku organizačného sú zamestnanci (bezpečnosť
práce a ochrana pred požiarmi, školenia BOZP, služby autoprevádzky), ale aj verejnosť(podávanie
informácií, vybavovanie sťažností, petícií) a nadriadené orgány
( informácie o činnosti
obvodného úradu, zabezpečenie právnej agendy úradu, informácie z kontrolnej činnosti).
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Hlavnými užívateľmi výstupov úseku matrík sú občania SR, cudzinci, zahraničné fyzické
a právnické osoby, obce a mestá, matrikárky. Hlavnými výstupmi sú úradné listiny o zmene mena a
priezviska, overené verejné listiny vydané v SR pre použitie v cudzine, overené verejné listiny
posudzujúce správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincami na uzavretie manželstva
v súlade s § 28 odst. 5 zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách a podáva informácie alebo stanoviská
k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu.
Hlavnými užívateľmi výstupov úseku štátnych symbolov a úsekov verejných zbierok,
registrácie nadácií sú obce a mestá, štátne organizácie, nadácie ale aj verejnosť a nadriadené orgány,
predovšetkým Ministerstvo vnútra SR.
Odbor živnostenského podnikania
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku živnostenského registra sú fyzické ( občania)
a právnické osoby pre ktoré odbor vydal dokumenty pre vznik, zmenu a zánik živnostenského
oprávnenia (živnostenské listy, koncesné listiny), zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne. Jednotné
kontaktné miesta poskytujú služby , z ktorých výstupy boli zaslané Daňovému úradu Trebišov,
zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, Obchodnému registru a Prokuratúre SR. Užívateľmi
výstupov úseku živnostenskej kontroly sú predovšetkým zamestnanci obvodného úradu, ktorí
vymáhajú neuhradené pokuty, zamestnanci odboru živnostenského podnikania, podnikatelia, občania,
daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní ( prokuratúra a polícia), ale aj obce , mestá a nadriadené
orgány, predovšetkým Ministerstvo vnútra SR.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnych situácií
(povodne) boli občania, obce a mestá, krízový štáb, ale aj polícia, hasičský záchranný zbor, SČK,
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Ministerstvo vnútra SR a všetky záchranné zložky. V čase mimo krízovej situácie v oblasti
varovania a vyrozumenia obyvateľstva výstupmi sú opatrenia k zabezpečeniu funkčnosti sirén,
prednostného spojenia telefonickými linkami s obcami, monitoring radiačnej situácie v obvode,
výstupy z kontrol skladov materiálu CO, užívateľmi výstupov sú občania, obce a mestá, ale aj
nadriadené a podriadené zložky CO.
Na úseku krízového riadenia hlavným výstupom boli podklady na rokovanie Bezpečnostnej
rady obvodu, užívateľmi výstupov bola Bezpečnostná rada a Krízový štáb, ale aj obce a mestá v rámci
prípravy na krízovú situáciu, prípadne mobilizáciu.
Na úseku obrany štátu hlavným užívateľom výstupov týkajúcich sa obrany štátu , sú obce,
mestá, Bezpečnostná rada obvodu, určené fyzické a právnické podnikateľské subjekty, územná
vojenská správa.
Pri plnení úloh úseku hospodárskej mobilizácie odbor spolupracuje s obcami a mestami
okresu, Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva, Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Košickým samosprávnym krajom a Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odbor ekonomický
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku rozpočtu a účtovníctva sú predovšetkým
nadriadené orgány, predovšetkým Ministerstvo vnútra SR- sekcia verejnej správy, odbor ekonomiky
ako správca rozpočtovej kapitoly, ktorému sú predkladané návrhy rozpočtu verejnej správy, rozpisy
rozpočtu príjmov a výdavkov obvodného úradu, účtovné a finančné výkazy hospodárenia, rozbory
hospodárskej činnosti, podklady do návrhu štátneho záverečného účtu (konsolidácia). Užívateľmi
výstupov sú aj jednotlivé organizačné útvary (odbory) obvodného úradu, predovšetkým osobný úrad
v súvislosti s výstupmi rozpisu a čerpania mzdových prostriedkov, sociálneho fondu
a reprezentačných výdavkov a odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v súvislosti s rozpisom
a čerpaním prostriedkov civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia.
Užívateľmi výstupov na úseku poskytovania dotácií na prenesený výkon štátnej správy na
úseku matričnej činnosti a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB), ale
aj zabezpečenia všetkých druhov volieb, v súlade so zabezpečením zúčtovania so štátnym rozpočtom
sú obce a mestá a Ministerstvo vnútra SR.
Ako klient štátnej pokladnice poskytuje odbor ekonomický výstupy pre Štátnu pokladnicu,
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo financií SR. Vypracované štátne štatistické výkazy poskytuje
Slovenskému štatistickému úradu, s ktorým spolupracuje aj na výsledkoch volieb a referenda.
Na úseku ukladania pokút za nezaplatené povinné zmluvné poistenie užívateľmi výstupov sú
občania, fyzické aj právnické osoby, poisťovne, zamestnávatelia, banky, exekútori, ale aj obce
a register obyvateľov.
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku vnútornej prevádzky sú zamestnanci v súvislosti
so zabezpečením stravovania cez stravné lístky, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
obvodného úradu, opráv, údržby a prevádzky obvodného úradu. Užívateľmi výstupov verejného
obstarávania sú zamestnanci, dodávatelia, nadriadené kontrolné orgány, Ministerstvo vnútra SR
a verejnosť. Výstupy za úsek správy majetku štátu sú poskytované Ministerstvu vnútra SR,
kontrolným orgánom, ale aj cez ponukové konania verejnosti.
Osobný úrad
Ako vyplýva z náplne činností osobného úradu uvedenej v úvodnej časti tejto správy hlavnými
užívateľmi výstupov osobného úradu sú:
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor ekonomiky ako
správca rozpočtovej kapitoly, na ktorú je napojený aj rozpočet obvodného úradu, teda aj
rozpočet mzdových prostriedkov a finančných prostriedkov na odvody do poisťovní, ktorému
predkladáme rozpis záväzných ukazovateľov- finančných prostriedkov ako aj ich mesačné
čerpanie.
- Štatistický úrad Slovenskej republiky
- Daňový úrad
- Poisťovne- zdravotné, DDS doplnkové dôchodkové poisťovne, sociálna poisťovňa
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-

-

-

Organizačné útvary obvodného úradu – predovšetkým ekonomický odbor obvodného úradu,
ktorému predkladáme podklady na rozpis rozpočtu, čerpanie mzdových prostriedkov a všetky
podklady potrebné na realizáciu výplat zamestnancov – prevod finančných prostriedkov na
účty zamestnancov, účty poisťovní, daňového úradu
Vzdelávacie inštitúcie- predovšetkým Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Vzdelávacie
stredisko Košice Cesta pod Hradovou 13/ A, 040 01 Košice ( teraz je to Hroncova 13,
040 70 Košice) ktoré nám v rámci kontraktu odborné semináre a školenia v rámci priebežného
vzdelávania zamestnancov a adaptačné vzdelávanie novoprijatých zamestnancov do
štátnozamestnaneckého pomeru.
Zamestnanci obvodného úradu pre ktorých spracovávame výplaty, odvody do poisťovní,
vydávame potvrdenia o príjme na úradné účely,
Občania, ktorí boli zamestnaní v systéme verejnej správy na bývalých úradoch, pred vznikom
obvodného úradu, zamestnancom školstva, ale aj zamestnancom obecných úradov s pred roka
1989, ktorým vypracovávame potvrdenia o trvaní pracovného pomeru a o príjme na účely
dôchodkového zabezpečenia. Okrem toho vybavujeme žiadostí o prijatí do zamestnania
a realizujeme výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta, v prípade, že sa takéto
miesto uvoľní.

ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY

Výročná správa za rok 2011 bude zverejnená na internetovej stránke www.minv.sk.

Trebišov, 18. 4. 2012

Ing. Karol PATAKY
prednosta
Obvodného úradu Trebišov
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